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До читача

Харківська правозахисна група (ХПГ) пропонує увазі читачів 
результат своєї десятирічної праці – перший том міжнародного 
біоґрафічного словника дисидентів країн Центральної та Східної 
Європи й колишнього СРСР, присвячений дисидентському руху в 
Україні.

Ідея створення Словника – енциклопедичного зібрання, що 
включає понад 1000 біоґрафій представників опозиції з колишніх 
комуністичних країн – виникла в листопаді 1996 у Підкові Ляс
ній поблизу Варшави на міжнародній конференції учасників і до
слідників опозиційних рухів з 14 країн колишнього радянського 
блоку, організованої Центром «Karta» («Хартія») (за участю Форуму 
Центральної і Східної Європи при Фонді Стефана Баторія). Зустріч 
дала можливість обмінятися думками і досвідом у сфері вивчення 
історії дисидентства. На зустрічі був покладений початок дискусії 
про роль колишніх дисидентів у сучасному світі.

Робота над створенням Словника ведеться варшавським Цент
ром «Karta» разом з науководослідним і просвітницьким центром 
«Меморіал» (Москва) у межах міжнародних проектів «Час дисидента» 
та «Східна Європа – спільна земля» за сприяння Національного фонду 
підтримки демократії (США). Центр «Karta» і «Меморіал» координують 
роботу національних дослідницьких груп, представлених науково
дослідними центрами, неурядовими організаціями і незалежними 
дослідниками Азербайджану, Бєларусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Есто
нії, Німеччини, Криму, Литви, Латвії, Македонії, Молдавії, Румунії, 
Сербії, Словаччини, Словенії, Угорщини, України, Хорватії й Чехії. 
Україну в цьому проекті представляє Харківська правозахисна група.

Словник охоплює період 1956–1989, допускаються, однак, деякі 
переміщення хронологічних мєж, що випливають зі специфіки диси
дентських рухів у різних країнах. У Словник не включений період 
збройної боротьби проти насадження комуністичної системи в Цент
ральній та Східній Європі.
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Принципи відбору персоналій Словника такі. У видання ввійш
ли біоґрафії людей, які:

– активно виступали проти тоталітарної системи, на захист прав 
людини й основних свобод;

– надихали дії опозиції;
– опозиційна діяльність яких не допускала насильства або не 

зводилася до нього;
– дотримувалися демократичних правил у недемократичному 

світі.
У Словник не включені біоґрафії опозиціонерів, що діяли ви

нятково:
– у період, коли основною формою опору була збройна боротьба 

(однак, її епізоди можуть бути частиною персоналії Словника, якщо 
особа пізніше долучилася до дисидентського руху);

– жили в еміграції;
– діяли у рамках офіційних владних структур;
– діяли у період колапсу і/або різкої лібералізації режимів.
Факт наявності чи відсутності в Словнику біоґрафії того чи 

іншого учасника дисидентського руху ні в якому разі не означає оці
ночного підходу редакції до значимості його ролі в русі. Ми видаємо 
те, що зуміли напрацювати на цей час. У наших планах видання на
ступних томів (частин).

Робота над Словником йшла в такий спосіб. Його розділи 
були розподілені між групами і центрами в країнах Центральної 
та Східної Європи і державах, що відродилися чи утворилися на 
території колишніх СРСР  та Югославії (проект не охоплює колишні 
комуністичні держави, що знаходяться поза межами цього регіону, 
а також Середню Азію і Казахстан). Кожен розділ, підготовлений 
національним партнером, що працює в даній країні, містить:

вступний нарис, що описує характерні риси, властиві диси
дентському рухові в даній країні;

біоґрафії дисидентів;
ґлосарій – анотований перелік: опозиційних організацій, по

зацензурних видань, громадських інституцій і публічних заходів, офі
ційних організацій, а також інших суспільнополітичних реалій у 
комуністичних країнах.

Структура біоґрафічної статті містить у собі:
коротке повідомлення про значення особистості в дисидент

ському русі (в Інтернетверсії це анотація статті);
фотоґрафію;

•

•
•

•

•
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власне текст біоґрафічного нарису, зосереджений на описі ди
сидентської активності персонажа;

перелік основної літератури з посиланням на праці самої 
особи і роботи про неї.

Словник має бути виданий трьома мовами – англійською, росій
ською і польською. Кожна дослідницька група одержує також права 
на видання Словника національною мовою, при цьому вона може 
розширити розділ, присвячений дисидентському рухові в своїй країні.

Квота України в Словнику складала 120 біоґрафій. Вони були 
написані російською мовою різними авторами і перекладені україн
ською Василем Овсієнком. Для українського видання ми збільшили 
кількість біоґрафічних довідок до 208 біоґрафій і ввели нові статті до 
ґлосарію. Словник доступний в Інтернеті на сайті «Музей і архів диси
дентського руху в Україні» www.archive.khpg.org, який був створений за 
підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Слід зауважити, що праця ХПГ побудована головним чином на 
дисидентських джерелах: спогадах дисидентів, інтерв’ю з ними (ми 
записали та розшифрували більш ніж 600 касет аудіозапису), сам
видаві, «тамвидаві», документах і матеріалах дисидентських органі
зацій та окремих осіб (меморандуми, звернення, заяви, прохання, 
відкриті листи тощо), листівках тощо. Велике значення мали також 
документи з архівнослідчих справ: обвинувальні висновки, вироки 
тощо.

Ми щиро вдячні всім нашим колеґам, з якими ми працюва
ли спільно над Словником, насамперед нашим друзям із Варшави і 
Москви, зокрема, директору центру «Karta» Збіґнєву Ґлюзі, редактору 
польського видання Словника Ромуальду Недзельку, керівникам 
групи «Історія інакодумства в СРСР» НІПЦ «Меморіал» Олександру 
Даніелю та Геннадію Кузовкіну за цінні поради, консультації та 
постійну допомогу. Видання Словника не могло б здійснитися без 
сприяння нашого спонсора – Національного фонду підтримки демо
кратії, який надав нам обладнання для друку і якому ми щиро вдячні 
за допомогу.

Євген Захаров, координатор 
української частини проекту

•

•
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Перелік скорочень

У виданні вжито такі скорочення в бібліоґрафії.

Алексеева Л. История инакомыслия, 1992. – Алексеева Людми
ла. История инакомыслия в СССР. Новейший период. – Вильнюс–
Москва (VIMO): Весть, – 1992. – 352 с., іл. (Перше вид. 1984).

Архів ХПГ. – Архів Харківської правозахисної групи.
АС – «Архів Саміздата» (зберігається в архіві НІПЦ «Меморіал», 

Москва).
Вести из СРСР, Мюнхен, 1978–1987. – Мюнхен: Права челове

ка. – Вести из СССР. 1978–1991.
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ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ� 
(1954 – 1987)

Історія України ХХ століття цілком може розглядатися як іс-
торія руху за національне визволення. Кожного разу, коли здавало-
ся, що його нещадно знищено, він, як Фенікс, повставав із попелу і 
набирався нової сили.

Українське селянство завзято опиралося колективізації, наслід-
ком якої було масове виселення українців у східні області СРСР у 
1931 і штучний голод 1932-1933, який забрав декілька мільйонів жит-
тів. Формально розвиваючи українську державність у формі союзної 
республіки і національної культури, комуністичний режим нещадно 
знищував національну інтелігенцію, викорінював національну са-
мосвідомість українців2.

Приєднання до Української РСР у 1939 західноукраїнських зе-
мель, що були до Першої світової війни у складі Російської й Авст-
ро-Угорської імперій, а між війнами включені до територій Польщі, 
Чехословаччини та Румунії, дало новий поштовх українському виз-
вольному рухові. Українське населення цих територій жило націо-
нальною ідеєю, і мрія про незалежну українську державу не вмирала 
протягом декількох поколінь. От чому на західних землях збройний 
опір і коричневим, і червоним виявися таким тривалим. Основною 
політичною силою цього опору була Організація Українських Націо-
налістів (ОУН). Створена наприкінці 1920-х у тій частині Західної 

1 Напівжирним шрифтом виділені назви інших статей цього розділу та інших роз-
ділів Словника.
2 «Українізація» 1920-х, хоча вона і проводилася в жорстких рамках комуністичної 
ідеології, певною мірою стимулювала піднесення національної культури, у першу 
чергу – літератури і гуманітарних знань. Цей процес був різко обірваний у першій 
половині 1930-х: у політичній сфері – чистка всередині КП(б)У, у ході якої були 
розгромлені «націонал-ухильники»; у сфері культури – «справою СВУ» (Спiлка 
визволення України) і масовими репресіями, які почались згодом. «Культурне від-
родження» 1960-х значною мірою підживлювалося спогадом про це піднесення.
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України, що належала Польщі, ця організація боролася, в основно-
му, з польським пануванням, застосовуючи при цьому і терорис-
тичні методи. Радянська адміністрація чітко розуміла, що українсь-
кі націоналісти аж ніяк не схильні перетворюватися на слухняне 
знаряддя в її руках, та й узагалі нова влада не мала наміру терпіти 
існування на приєднаних територіях будь-якої організації, що не є 
маріонеткою. У 1940-1941 більшість керівників ОУН, які знаходили-
ся на Західній Україні, була заарештована.

Аналогічний сюжет, але в прискореному темпі, повторився вліт-
ку 1941, коли Україна була окупована гітлерівською Німеччиною. 
Уряд Третього рейху відмовився визнати проголошену у Львові неза-
лежність України і заарештував декількох лідерів ОУН. З 1942 велика 
частина ОУН, очолювана С.Бандерою, стала на шлях партизанської 
боротьби з німцями3. Створена ними Українська повстанська армія 
(УПА) продовжила цю боротьбу і після того, як Україна повернулася 
під контроль СРСР. Партизанська війна на Західній Україні продов-
жувалася до початку 1950-х.

Радянська історіографія виставляла бійців УПА як бандитів, які 
грабували і вбивали жінок, старих і дітей, влаштовували єврейські 
і польські погроми. Очевидно, що це був, щонайменше, односторон-
ній погляд4. А ось терор проти повстанців був жорстоким: сотні ти-
сяч пішли в табори зі стандартним 25-літнім терміном. Цілі села на 
Західній Україні були виселені «за допомогу УПА».

На початку 1950-х партизанська війна в сільській місцевості 
майже зійшла нанівець, але підпільні організації в містах продов-
жували діяти. За даними КГБ, протягом 1954-1959 в Україні було 
ліквідовано 183 «націоналістичні та антирадянські угруповання», за-
суджено 1879 чоловік, із них 46 угруповань (245 чоловік) у середови-
щі інтелігенції та молоді5. Найбільші масштабні політичні репресії 
після смерті Сталіна припадають саме на ці роки.

У 1950–1960-х національний рух був локалізований, як і рані-
ше, на заході України. Більшість розкритих у 1958-1969 підпільних 

3 Друга частина, на чолі з А.Мельником, співпрацювала з нацистами.
4 В усякому разі, у ході масового перегляду прокуратурою України в 1990-ті кримі-
нальних справ колишніх бійців УПА обвинувачення в масовому терорі проти мир-
ного населення були, у більшості, зняті. Потрібно також мати на увазі, що іноді 
чутки про «звірства бандерівців» створювалися штучно: сьогодні документально 
доведені факти убивств мирних жителів співробітниками НКВД, переодягненими 
бійцями УПА.
5 Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні. – К.: Видавництво ім. О. Те-
ліги, 1998. – С.325, 326
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організацій діяли тут, у них превалювала національна ідея, й ідеоло-
гічно вони приєднувались до ОУН.

Проте серед підпільних організацій з’явилися й такі, що запе-
речували збройну боротьбу та надавали перевагу ненасильницьким 
методам, наприклад, Українська робітничо-селянська спілка (1961). 
Фактично, з появою в 1950-х ідей ненасильницького опору і заро-
дився український дисент як сукупність національного (найбільш 
масового і помітного), релігійних і громадських рухів6. Як і скрізь, 
дисидентська діяльність все менше виявлялася в створенні підпіль-
них організацій і все більше – набувала рис відкритої громадської 
активності. 

Протягом 1960 – початку 1970-х в українському дисенті пре-
валював національно-культурний громадський рух. У сучасній ук-
раїнській літературі активістів цього руху часто називають шістде-
сятниками. При цьому в даний термін вкладається цілком інший, 
істотно більш вужчий і визначений зміст, ніж той, який асоціюється 
з поняттям «шістдесятництво» щодо радянської культури в цілому у 
світовій культурології та який був предметом пожвавленої суспіль-
ної дискусії в Росії. Українське шістдесятництво – це рух творчої 
(у першу чергу, гуманітарної) інтелігенції, спрямований, головним 
чином, на боротьбу з русифікацією та на відродження національ-
ної культури. Центром був Київ, хоча цей рух поширювався на всю 
Україну. Шістдесятники не порушували питання про вихід України 
з СРСР, вони сподівалися на лібералізацію режиму і на вирішення 
національної проблеми в складі Союзу7. Вони викликали співчуття 
й у частини української партійно-державної номенклатури, можли-
во, тому до 1965 вони не піддавалися кримінальним переслідуван-
ням, а багато хто з них робив успішну кар’єру. Рух шістдесятників 

6 За рамками нарису залишається ряд партикулярних національних і релігійних 
рухів, що розвивалися на території усього СРСР і охопили Україну: 

– рух кримських татар, головною метою якого було повернення народу в Крим 
(йому присвячений самостійний розділ цього Словника); 

– єврейський еміґраційний рух, значна частина учасників якого мешкала на 
Україні;

– переслідувані релігійні конфесії (Євангельські християни-баптисти, Свідки 
Єгови, Християни віри євангельської (п’ятидесятники) і ін.)
7 У сучасній українській історіографії немає єдиної думки на цей рахунок. Так, 
А.Русначенко, полемізуючи з Г.Касьяновим, підтверджує, що існували принаймні 
три напрямки серед українського шістдесятництва. На його думку, одні – дійсно 
вірили в можливість торжества істинно ленінських ідей, інші писали езоповою 
мовою, щоб не виступати прямо проти режиму, і тільки третя, дуже невеличка група 
із самого початку розглядала культурну діяльність як тактичний метод політичної 
боротьби для досягнення незалежності України (Русначенко А., цит. праця. – С.157)
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не був монолітним. У ньому можна знайти витоки всіх напрямків 
політичної думки сучасної України. Шістдесятників можна поділи-
ти на «культурників» – тих, хто прийшов до руху через літературу 
і мистецтво і не міг змиритися з режимом, морально опираючись 
йому, і «політиків» – тих, хто із самого початку ставив перед собою 
політичні цілі та завдання. 

Після «відлиги» частина шістдесятників увійшла у відкриту кон-
фронтацію зі владою. Коли в 1963-1965 заборонили публікувати 
шістдесятників у часописах і газетах, припинили видання їхніх книг, 
їхні твори друкувалися в україномовних виданнях Польщі (газета 
«Наше слово», «Український календар»), Чехословаччини (часописи 
«Дукля», «Дружно вперед» і «Народний календар»), на Заході (ви-
давництво «Сучасність»), почали поширюватися в самвидаві. Був він 
спочатку чисто літературним, переважно поетичним, проте в 1963-
1965 український самвидав стрімко політизувався. З’явилася полі-
тична публіцистика. Спочатку це були анонімні або псевдоанонім-
ні статті; із другої половини 1960-х починають переважати відкриті 
виступи, статті та листи протесту з приводу репресій. Самвидав фак-
тично став інфраструктурою руху шістдесятників, засобом консолі-
дації нонконформістської інтелігенції.

Український самвидав зосереджений, головним чином, на націо-
нальній проблемі (у цьому сенсі він значно вужчий, ніж російсь-
кий), яка аналізується в політичному, історичному і культурному 
аспектах. З цієї причини велика частина українського самвидаву за-
лишилася надбанням тільки україномовного читача. В українсько-
му самвидаві іноді зустрічалася соціально-економічна публіцистика 
і філософські праці. Проте саме книги і статті Івана Дзюби, Євгена 
Сверстюка, Івана Світличного, Леоніда Плюща, Валентина Мороза, 
В’ячеслава Чорновола, які поширювалися в самвидаві, належать до 
кращих зразків української публіцистики.

Один із найпопулярніших текстів самвидаву середини 1960-х – 
памфлет «З приводу процесу над Погружальським», написаний Єв-
геном Сверстюком та Іваном Світличним (поширювався анонімно). 
Він присвячений страшній події: пожежі в Київській Центральній 
науковій бібліотеці 24.05.1964, яка знищила величезну кількість 
дорогоцінних книг8. У статті піддавалася сумніву офіційна версія 
виникнення пожежі (підпал, зроблений психічно неврівноваженим 
співробітником бібліотеки) і стверджувалося, що це – чергова акція 
приниження українського народу. «Виморивши голодом мільйони ук-

8 Білокінь С. Пожежі Київської публічної бібліотеки АН УРСР у 1964 та 1968 рр. // 
Пам’ятки України. – 1998.- №3. – С.145-148.
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раїнців у 1933 р., – писали автори, – закатувавши кращих представни-
ків нашої інтелігенції, душачи найменшу спробу мислити, із нас зробили 
покірних рабів... Не втішаймо себе вічною істиною про безсмертя наро-
ду – його життя залежить від нашої готовності постояти за себе».

Найвідомішим твором самвидаву другої половини 1960-х була 
книга Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», що стала мані-
фестом шістдесятників і набула широкої популярності, розійшлася 
по Україні тисячами копій, була перекладена декількома європейсь-
кими мовами і високо оцінена різноманітними політичними силами 
поза СРСР. Користуючись офіційним ідеологічним інструментарієм 
марксизму-ленінізму, Дзюба піддав переконливій критиці офіційні 
концепції з національного питання, зокрема, тези про незмінність 
політики партії в національному питанні і про рівноправне стано-
вище українців і росіян в Україні, а також ідею майбутнього злиття 
націй при комунізмі. Найбільш вражаючі місця книги присвячені 
русифікації та її деструктивним соціально-психологічним наслідкам 
для українського народу. Поширена думка, що книга була популяр-
на і серед національно орієнтованої частини партійної номенкла-
тури; перший секретар ЦК КПУ Петро Шелест особисто прочитав 
машинопис Дзюби і наказав ознайомити з ним вищих партійних 
чиновників9.

На території України поширювався і російський самвидав. Це, а 
також знайомство російського читача з кращими творами українсь-
кого самвидаву, – велика заслуга Леоніда Плюща. Він розмножував 
у Києві привезені ним із Москви машинописи й одночасно організу-
вав переклад російською мовою українського самвидаву для передачі 
в Москву та за кордон. Саме завдяки йому за межами України стали 
відомі книга Дзюби, «Лихо з розуму» В’ячеслава Чорновола й інші. 

Географічно національний рух був поширений на всій Україні 
(наприклад, у 1972 на Заході і Сході України була заарештована при-
близно однакова кількість людей), але в Західній Україні й у Києві 
він був набагато чисельнішим. Можна стверджувати, що в Західній 
Україні дисидентський рух переважно набував форми національно-
визвольного, а на Східній Україні національний і релігійний рухи 
з’єднувалися з правозахисним.

Правозахисна активність, яка не ставила головною національну 
проблему, була помітніша у великих містах сходу і півдня Украї-
ни – Харкові, Чернівцях, Луганську, Запоріжжі, Донецьку. Вона ду-
же схожа з аналогічною активністю в Росії; можливо, навіть, її варто 

9 Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років. – К.: 
Либідь, 1995. – С. 96.
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розглядати як частину загальнорадянського правозахисного руху. 
У той же час у другій половині 1970-х почала виявлятися тенденція 
зімкнення правозахисників із національним рухом на його платфор-
мі. Особливо це виявлялося в таборах.

Між українськими шістдесятниками-«культурниками» і російсь-
кими правозахисниками багато спільного. І той, і другий рухи бу-
ли інтелігентськими і дуже близькими по духу, соціальному складу 
учасників, аргументації вимог і засобів самовираження. Зв’язки між 
майбутніми активістами цих рухів установилися ще до того, як сфор-
мувалися самі рухи. Знайомство тривало в мордовських політичних 
таборах, де сиділи разом українці, заарештовані у 1965, Синявський 
і Даніель, пізніше Гінзбурґ і Галансков. «Шлях з України в Мордовію 
лежить через Москву. Родичі заарештованих, що їздили їх відвідати, 
і ті, що звільнилися з табору, обов’язково потрапляли у Москву. Вони 
зупинялися в родичів і друзів московських політзеків» (Людмила Алек-
сеєва), передавали через них інформацію в «Хроніку поточних подій» 
і за кордон. Українці-шістдесятники включилися в кампанію нав-
коло московського «процесу чотирьох» (1968). У першій радянській 
правозахисній асоціації – Ініціативній групі захисту прав людини в 
СРСР (ІГ) – двоє членів були жителями України (Генріх Алтунян 
і Леонід Плющ)10. В Одесі наприкінці 1960-х – на початку 1970-х 
функціонувала одна з найбільших в СРСР бібліотек самвидаву, її 
організатори В’ячеслав Іґрунов і Гліб Павловський зіграли помітну 
роль у російському дисенті. Українські політв’язні були учасниками 
інтернаціональних акцій табірного опору, відзначали голодування-
ми і страйками спільні для радянських політв’язнів пам’ятні дні – 
10 грудня (День прав людини), 5 вересня (День червоного терору), 30 
жовтня (День політв’язня), 12 січня (День українського політв’язня), 
24 квітня (День вірменського геноциду 1915 р.).

Що стосується релігійних рухів, то особливістю України була 
наявність двох масових невизнаних державою конфесій: Українсь-
кої греко-католицької Церкви – переважно на Заході республіки, і 
Української автокефальної православної Церкви (УАПЦ) – на Сході. 
Віруючі й особливо священнослужителі, що належали до цих кон-
фесій, жорстоко переслідувалися. Греко-католицька церква, офіцій-
но заборонена в 1946, існувала на засадах катакомбної церкви, корис-
туючись масовою підтримкою значної частини населення Західної 
України, насамперед сільського. Переслідування віруючих інших 
конфесій були такими ж, як в інших регіонах СРСР.

10 Серед тих, що підтримали перший лист ІГ, були вісім харків’ян і львів’янин 
В.Чорновіл, деякі з них підтримували й інші листи ІГ.
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Ідеологічний і адміністративний тиск на радикальну частину 
шістдесятників не давав результату, і влада перейшла до репресій. 
Перша хвиля арештів пройшла в серпні-вересні 1965. Було заареш-
товано 25 осіб11, тією чи іншою мірою причетних до руху, з них 7 
киян. Центральним сюжетом, що об’єднував більшість порушених 
кримінальних справ, став памфлет «З приводу процесу над Погру-
жальським», зберігання і поширення якого інкримінувалося майже 
всім заарештованим. Був заарештований також один з авторів пам-
флету, літературний критик Іван Світличний (через 8 місяців його 
довелося звільнити «за недостатністю доказів»12).

Побутує думка, що репресії проти «шістдесятників» проводи-
лися за наказом з Москви13. Ряд ознак вказує на те, що українсь-
ке керівництво, аж до кінця 1960-х, виконувало подібні накази без 
особливої старанності. Зокрема, влада терпіла покладання квітів до 
пам’ятників Шевченку, що стало традиційним. Ці зустрічі, що прохо-
дили 22 травня в різних містах України, стали щорічними маніфес-
таціями національного дисидентства. У Києві в цей день звичайно 
збиралося декілька сотень людей, співали пісні, читали вірші. Влада 
обмежувалась адміністративними заходами і погрозами активним 
учасникам. У 1967 вони спробували було зірвати зустріч, але наткну-
лися на завзяте протистояння тих, що зібралися, і відступили. Для 
порівняння, аналогічні збори пам’яті євреїв, розстріляних нациста-
ми в Бабиному Яру в 1941 (у цих зборах також брали участь багато 
відомих «шістдесятників», зокрема, Іван Дзюба) викликали набагато 
різкішу реакцію київської партійної влади.

Після першої хвилі арештів і аж до кінця 1971 прямим репресіям 
піддавалися тільки окремі «шістдесятники», чия діяльність мала 
міжнародний резонанс (В’ячеслав Чорновіл – його книга «Лихо з 
розуму» про репресії 1965 була опублікована на Заході), і ті, хто ра-
дикально виступав проти радянського режиму (члени Українського 
національного фронту й інших підпільних націоналістичних органі-
зацій, трохи пізніше – Валентин Мороз). Зауважимо, що ця відносна 

11 Проведено 19 процесів (Русначенко А., цит. праця. – С.165).
12 На думку автора, чарівність і масштаб особистості Світличного були такі вели-
кі, а протести з приводу його арешту такі численні, що тоді влада не наважилась 
влаштувати над ним суд.
13 Цієї точки зору дотримується, наприклад, А. Русначенко, хоча в наведеній ним у 
додатку записці Шелеста в ЦК КПРС з інформацією про проведені арешти «ряду 
запеклих буржуазних націоналістів, а також деяких молодих людей, що стали на 
шлях ворожої діяльності», прямих вказівок на спущений із Москви наказ – немає 
(Русначенко А., цит. праця – С.164, 474-476).
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м’якість тодішніх заходів щодо національного руху не поширювалася 
на учасників правозахисного руху загальнодемократичного напрям-
ку. Так, наприклад, у 1969 були заарештовані і засуджені четверо 
харків’ян за те, що вони підтримали лист в ООН Ініціативної групи 
захисту прав людини в СРСР, хоча з Москви прийшла рекомендація 
утриматися від арештів14.

На межі 1960–1970-х рух шістдесятників почав набувати орга-
нізаційних форм. У січні 1970 у самвидаві з’явилося перше українсь-
ке періодичне видання – анонімний інформаційний бюлетень «Ук-
раїнський вісник» (УВ). Прообразом «Українського вісника» була 
«Хроника текущих событий». Крім упорядкованої і систематизованої 
інформації про рухи, репресії і становище політв’язнів (судячи з роз-
ділу «Хроніка», бюлетень мав кореспондентів більш ніж у десятьох 
обласних центрах України), УВ містив у собі твори, що поширюва-
лися в самвидаві – дослідження з історії, дані про геноцид україн-
ців, літературознавчі роботи, вірші, прозу15. 

За умов загального пожорсткішання режиму після окупації Че-
хословаччини, вихід УВ не міг не спричинити нову хвилю арештів. 
Вона співпала із загальним наступом на самвидав, що розпочався 
наприкінці 197116 – у першій половині 1972 (у Москві почалося мас-
штабне слідство в справі Якіра і Красіна, результатом якого стало 
тимчасове припинення випуску «Хроники текущих событий»). В Ук-
раїні друга хвиля арештів супроводжувалася масовими обшуками і 
звільненнями з роботи. У січні 1972 у Києві, Львові й інших містах 
України заарештували близько 20 найпомітніших фігур українського 
дисенту (арешти тривали впродовж року, було заарештовано близько 
100 осіб, засуджено 89)17. Позасудовим переслідуванням піддалися 
сотні людей. Чистка торкнулася не тільки наукових і культурних 
закладів, але й сільської інтелігенції, партійних і радянських пра-
цівників)18. Величезних масштабів набуло таємне і явне стеження, 

14 Такий висновок одного з чотирьох засуджених, Генріха Алтуняна після того, як 
він ознайомився з документами, пов’язаними з даною справою.
15 Цікаво, що Іван Світличний та деякі інші шістдесятники були проти проти ви-
пуску періодичного видання, справедливо вважаючи, що це прискорить репресії.
16 15.12.1971 голова КГБ Ю.Андропов доповідав у ЦК КПРС, що «націоналіс-
тичні елементи» на Україні (І.Світличний, В.Чорновіл, Н.Строкатова, І.Дзюба, 
Є.Сверстюк, З.Франко та ін.) почали видання УВ, «щоб показати, що на Україні 
діє підпілля», голова КГБ наголосив на їхньому «тісному контакті з т.з. «демокра-
тами» … у Москві» А.Сахаровим і П.Якіром. (Архив НДПЦ «Меморіал», ф.172).
17 Русначенко А., цит. праця – С.190, 192.
18 Побутувала думка, що однією з причин усунення П.Ю. Шелеста з посади у 1972 
виявилось недостатнє завзяття, яке було ним виявлене у боротьбі з «буржуазним 
націоналізмом».
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перехоплення листів, прослуховування телефонних розмов. Одночас-
но почалася нова хвиля русифікації. 

Надалі Україна перетворилася на полігон для випробування 
КГБ нових методів боротьби з дисидентами. Тут були здійснені дивні 
вбивства, які дотепер залишаються загадкою (Алла Горська – утім, 
це вбивство сталося ще в 1970, Володимир Івасюк, Микола Зварич), 
уперше були підкинуті наркотики при обшуках. Тут розпочалася 
фабрикація кримінальних справ проти дисидентів – за зґвалтуван-
ня, за хуліганство, за опір владі, за зберігання наркотиків і т.д. Саме 
в Україні репресії були особливо жорстокими. Їй належить сумна 
пальма першості багато в чому. Перший тривалий табірний термін 
жінці (Ніні Строкатій), перше застосування ст. 62 КК УРСР до жін-
ки пенсійного віку – 75-літньої Оксани Мешко, перше засудження 
жінки за те, що вона домагалася звільнення чоловіка-політзека (Раї-
са Руденко)19. Поширеним явищем стали повторні арешти колиш-
ніх політв’язнів, що відбули свій термін за ту або іншу незначну, 
за «московськими» мірками, громадську активність – наприклад, за 
рукопис табірних спогадів (Данило Шумук, Юрій Шухевич). 

Проте, незважаючи на репресії, опозиційний національний рух 
продовжувався. Новим його етапом стало створення наприкінці 1976 
Української Гельсінкської групи (УГГ).

УГГ була заснована за ініціативою члена Московської Гельсінк-
ської групи, українця за національністю Петра Григоренка. З усіх 
Гельсінкських груп членство в УГГ найбільшою мірою корелювалося 
з арештами. За підрахунками Василя Овсієнка, із 41 члена УГГ 39 
відбули у в’язницях, таборах, на засланнях і психлікарнях у цілому 
550 років, четверо – Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марчен-
ко і Василь Стус – загинули в неволі, Михайло Мельник покінчив 
самогубством напередодні арешту. Більш того, багато членів УГГ 
стали ними саме в період перебування в таборі або на засланні за 
тим або іншим політичним обвинуваченням.

Гельсінкський етап дисидентства на Україні означав прийняття 
національним рухом правозахисних методів і форм. Ідея прав люди-
ни виявилася близькою українській нонконформістській інтеліген-
ції: для «культурників» вона була органічною, «політики» викорис-
товували мову і форму правозахисної ідеології, зрозумілі Заходу, щоб 

19 Зрозуміло, усі висловлені твердження про український «пріоритет» стосуються 
лише кола порівняно відомих дисидентів; серед жертв політичних репресій,  які не 
мали гучного імені, відповідні прецеденти зустрічалися регулярно і не обов’язково 
на Україні.
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залучити більшу увагу і співчуття до українських національних про-
блем. УГГ основну увагу зосередила на фіксації порушень національ-
них прав. На відміну від інших гельсінкських груп вона майже не ози-
валася на релігійні переслідування, на рух за соціально-економічні 
права. І програмний документ УГГ, і переважна більшість інших її 
документів присвячені різним аспектам національної проблеми. Про-
те, група виступила на захист євангельських християн-баптистів, а 
також підтримувала окремі документи й звернення МГГ.

На початку 80-х діяльність УГГ була цілком паралізована: май-
же всі її члени були позбавлені волі.

У першій половині 1980-х відкриті прояви українського дисенту 
були придушені, і він за рідкісним винятком існував переважно у 
формі підпільних організацій (як і в 1950-х). Збільшилася кількість 
анонімних антирадянських листівок. Посилилися психіатричні реп-
ресії.

Слід зазначити, що якщо на волі дисидентський рух після «ге-
нерального погрому» 1972 був малопомітним, то в таборах українські 
політв’язні виявляли велику активність, стаючи центральними фі-
гурами табірного опору у всіх його формах (голодування, страйки, 
заяви про відмову від радянського громадянства і т.п.). В.Чорновіл 
(разом з Едуардом Кузнєцовим) підтримав рух за Статус політв’язня 
й організовував колективні акції політв’язнів із вимогами визнання 
за ними цього статусу. Постійними стали спільні й індивідуальні 
петиції. Велися хроніки табірного опору. Створені в неволі докумен-
ти тайкома вивозилися з таборів родичами засуджених і поширюва-
лися в самвидаві. 

«Після 1972 р. створилося парадоксальне становище, коли українсь-
кий самвидав поповнювали в основному ті, що знаходились не на волі, а 
політв’язні» (Людмила Алексеєва). Ці протести, що потрапляли на 
Захід, набували широкого розголосу, викликали міжнародні кам-
панії солідарності. Одним із самих потужних (ВО: найпотужніших) 
засобів боротьби були голодування, які часто ставали колективни-
ми. Зокрема, з 1974 українці-політв’язні та їхні товариші по таборах 
відзначали голодуванням річницю початку масових арештів на Ук-
раїні в 1972 – 12 січня.

Діяльність українських дисидентів-політв’язнів спиралася на 
традиції, закладені українськими земляцтвами (ВО: громадами) ще 
в повоєнних сталінських таборах, «Саме вони витримали основний 
тягар боротьби проти сваволі сталінсько-беріївського періоду і те-
пер є взірцем, який надихає і з’єднує тих, хто не захотів зректися 
своїх переконань людей честі і обов’язку… Вони, старі – 25-літни-
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ки, – В. Підгородецький, В. Пірус, С. Мамчур (покійний), П. Стро-
цень, В. Солодкий, А. Киселик – подають притягальний приклад 
новоприбулим» (з документа МГГ №87 «Про становище засуджених 
у таборах СРСР», розділ написаний Валерієм Марченком).

У 1987-1988 українські дисиденти, що повернулися з таборів та 
заслання, активно включилися в політичну діяльність. Практично в 
усіх політичних партіях національно-демократичного спрямування 
і національних партій радикального напрямку колишні дисиденти 
задавали тон, були лідерами цих партій.

У ці роки почався новий, пост-дисидентський етап національ-
но-визвольного руху. Він характеризувався участю значно ширших 
верств населення, відкритістю політичного протистояння і закінчив-
ся в 1991 створенням незалежної української держави. 

Євген Захаров
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АкАгоші Айріс

АкАгоші Айріс

Акагоші Айріс (нар. 14.03, рік невідомий, десь перед 2-ю Світо-
вою війною, Чехословаччина – 24.07. 1987).

Американська громадська діячка, член нью-йоркської групи пра-
возахисної організації «Міжнародна амністія»

За освітою – інженер. У 1976-87 опікувалася українським політв’яз-
нем 3еновієм Красівським. 1977–78, коли його примусово утримували 
в психіатричній лікарні у Львові, написала йому 30 листів, на які не 
мала жодної відповіді, але не зневірилася. Лише на 31-й лист він 
зміг відповісти. За недовгий період перебування З.Красівського на 
волі листування продовжилося, вони стали близькими друзями. Їх-
нє листування – один із найзворушливіших людських докумен-
тів жорстокої доби. «Айріс прийшла до мене в той момент, – писав 
З.Красівський у листі до чоловіка А. після її смерти, – коли я був 
приниженим і покривдженим... Я не сумніваюся, що вона була послана 
мені Вищою Силою як промінь надії, як дошка порятунку для потопа-
ючого... Я не знав другої такої людини, яка в такій мірі уосібнювала б 
для мене гуманістичні ідеї, як Айріс». З іншого боку, як писали друзі 
А. до Красівського, його кореспонденція «відкрила для неї новий світ. 
Це, мабуть, був один із найважливіших аспектів її життя за останні 
10 років». Після смерти А. та З. Красівського їхні друзі з «Міжнарод-
ної амністії» підготували книгу листування цих двох непересічних 
людей, котрі жодного разу не бачилися й лише раз розмовляли по 
телефону. Образ А. постає у виставі «УБН» Львівського українського 
академічного театру ім. М.Заньковецької (2000, реж. Г.Тельнюк).

Бібліоґрафія:

Перегук двох над безвістю: Листування українського політв’язня 
Зеновія Красівського з членом Міжнародної Амністії Айріс Акаго-
ші / Упоряд. та прим. Л.Маринович та М.Мариновича; Худ. оформ. 
І.Гаврилюка. – Харків: СП «ІНАРТ», 1995. – 160 с.

Енциклопедія сучасної України, Т. 1. – К., 2001. – С. 238.

Василь Овсієнко
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АЛЕКСЕЄВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА

Алексеєва (уроджена Славинська) Людмила Михайлівна (нар. 
20.07.1927, м. Євпаторія, Крим, Україна)

Історик, редактор, правозахисниця, громадська діячка. Член-за-
сновник, нині голова Московської Гельсінкської групи. Автор першого 
фундаментального дослідження з історії інакомислення в СРСР.

Батько – економіст, у 1942 загинув на фронті. У роки Великої 
Вітчизняної війни закінчила курси медсестер, намагалася піти доб-
ровольцем на фронт, але її не взяли за віком. У 1945–1950 – студентка 
історичного факультету Московського університету. Була активною 
комсомолкою (в евакуації працювала технічним секретарем у райко-
мі ВЛКСМ, за комсомольським набором брала участь у будівництві 
московського метрополітену). Після закінчення МДУ викладала іс-
торію в ремісничому училищі в Москві (1950–1953), одночасно була 
позаштатним лектором обкому ВЛКСМ. У 1952 вступила в КПРС.

У 1953–1956 навчалася в аспірантурі Московського економіко-
статистичного інституту. У 1959–1968 працювала науковим редакто-
ром редакції археології й етноґрафії видавництва «Наука». У 1970–
1977 була співробітником Інституту наукової інформації із суспіль-
них наук АН СРСР.

Після смерті Сталіна і викриття Берії (1953) пережила світогляд-
ну кризу: «стала вважати, що при владі перебуває зґрая розбійників», 
тоді ж відмовилася перейти на штатну роботу в апарат ВЛКСМ і 
вирішила не захищати дисертацію. З 1956 квартири А. і її друзів – 
подружжя Бориса Шраґіна і Наталі Садомської – стають центра-
ми зібрань московської інтелігенції, зберігання і розповсюдження 
самвидаву. У 50-60-х рр. знайомиться з майбутніми дисидентами: 
Олександром Вольпіним (Єсеніним), Юрієм Гастєвим (у 1968 вийш-
ла заміж за його друга й посправника Миколу Вільямса), Юлієм 
Даніелем і Ларисою Богораз, Анатолієм Якобсоном.

Починаючи зі справи Синявського і Даніеля (вересень 1965 – 
лютий 1966) – у правозахисному русі. Була одним з ініціаторів ство-
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рення неофіційного «Червоного Хреста» – збирання матеріальної 
допомоги політичним в’язням і їхнім родинам.

Брала участь у петиційній кампанії навколо процесу Гінзбурґа – 
Ґаланскова, підписала три листи на їхній захист, збирала підписи. 
У квітні 1968 була за це виключена з КПРС і звільнена з роботи.

У 1968–1972 брала участь у випуску бюлетеня «Хроника текущих 
событий» (ХТС) – передруковувала його редакційний екземпляр. 
Підтримувала зв’язок з кореспондентами ХТС в Україні. Передру-
ковувала рукопис спогадів А.Марченка «Мои показания», «Размыш-
ления о прогресе...» А.Сахарова. Підпис А. стоїть під багатьма пра-
возахисними зверненнями 1968-75; у підготовці деяких з них вона 
брала пряму й особисту участь.

З 1968 неодноразово піддавалася обшукам і допитам, особливо 
інтенсивними допити стали під час розслідувань у справі Якіра – 
Красіна, однак потрібних КГБ показів не дала. У 1974 А. було оголо-
шене попередження за Указом ПВР СРСР від 25.12.1972 за «система-
тичне виготовлення і розповсюдження антирадянських творів».

У 1975 і 1976 брала участь у прес-конференціях у Москві, при-
свячених Дню політв’язня в СРСР (30 жовтня).

На початку 1976 дала згоду Юрієві Орлову ввійти у формова-
ну ним Московську Гельсінкську групу (МГГ), а в разі еміґрації з 
СРСР стати її закордонним представником. Редагувала і зберігала 
документи МГГ. Підписала перші дев’ятнадцять документів Групи, 
брала участь у складанні документа МГГ № 3 про умови утриман-
ня в’язнів сумління (17.06.1976). За дорученням МГГ їздила в Лит-
ву у справах переслідуваних католицьких священиків і школярів-
віруючих; за результатами поїздки склала документ МГГ № 15 від 
8.12.1976 (його підписав також член Литовської Гельсінкської групи 
Томас Венцлова).

Незадовго до початку репресивної кампанії проти Гельсінських 
груп в СРСР А. дозволили виїхати з країни. 9.02.1977 на її кварти-
рі відбулася остання перед арештом прес-конференція голови МГГ 
Ю. Орлова.

22.02.1977 А. виїхала з родиною з СРСР. Оселилася в США. Крім 
виконання функцій закордонного представника МГГ (у 1977–1984 
вона підготувала повне видання документів Групи, видала докумен-
тальний збірник у справі Ю.Орлова), була консультантом різних пра-
возахисних організацій («Human Rights Watch Helsinki», «Free Trade 
Union Institute» АФТ-КПП). З 1977 вела правозахисні програми на 
радіостанціях «Свобода» і «Голос Америки». Друкувалася в газетах 
«Новое русское слово», «Новости», «Русская мысль», у журналах «Но-
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вый американец», «Континент», «СССР. Внутренние противоречия», 
а також в англійській та американській пресі.

У 1977–1980 на пропозицію Держдепартаменту США написала 
довідник про течії в радянському інакомисленні, використовувавши 
багато джерел. Потім переробила цей довідник у монографію, яка 
вийшла в 1984 під назвою «Історія інакомислення в СРСР. Новітній 
період», а через рік була перекладена англійською мовою. Перший 
розділ у ній – «Український національний рух». Ця книга стала пер-
шим історичним дослідженням на цю тему (перевидана в Росії 1992 
за ред. голови Харківської правозахисної групи Євгена Захарова, 2001 
і 2006). У другій половині 1980-х увійшла до складу делеґації США 
в роботі конференцій ОБСЄ (Рейк’явік, Париж). У 1990 англійсь-
кою мовою вийшла книжка її мемуарів «Покоління відлиги» (видана 
російською 2006).

Повернулася в Росію в 1993, з травня 1996 – голова відновленої 
МГГ. З листопада 1998 до листопада 2004 – Президент Міжнародної 
Гельсінкської федерації. Член виконкому наглядової ради інституту 
«Відкрите суспільство» (Росія).

Бібліоґрафія:
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Алтунян Генріх Ованесович (нар. 24.11. 1933, м.Тбілісі, Грузія – 
30.06. 2005, Харків).

Член Ініціативної групи захисту прав людини в СРСР, правоза-
хисник.

Батько А., кадровий військовий, 1944 р. переїхав з родиною в 
Харків. У 1951 А. вступив до Харківського вищого військового авіаін-
женерного училища. За освітою інженер-радіотехнік. За призначен-
ням 4 р. працював у м. Узин Київської обл. Повернувся в Харків. 
Викладав в училищі, яке закінчив. Одружений, батько двох дітей.

Був членом КПРС. У 1964 на партзборах кафедри відкрито за-
явив свою недовіру новому керівництву КПРС, вказавши на неде-
мократичні методи усунення М.Хрущова. З цього часу через свої 
демократичні погляди стає небажаним у лавах парторганізації. Сам 
же він поступово відходить від догматичного розуміння радянської 
дійсності.

Будучи парторгом кафедри, маючи званння майора і готуючись 
до захисту кандидатської дисертації, А. знайомиться з такими відо-
мими правозахисниками як Петро Якір, Петро Григоренко, Леонід 
Плющ. У 1968 його виключають із партії та звільняють із війська. 
У формулюванні виключення з партії фіґурував «зв’язок з Якіром і 
Григоренком». Незважаючи на репресії, А. далі бере активну участь 
у русі за демократизацію суспільства. Домагаючись відновлення в 
партії, А. подавав апеляції до всіх інстанцій, доки не дійшов до 
ЦК КПРС. Комісія партійного контролю його апеляцію відхилила. 
А. детально записав «бесіди» і передав їх у самвидав. У травні 1969 
після арешту в Ташкенті П.Григоренка А. вступив до Ініціативної 
групи захисту прав людини в СРСР, підписав спочатку відкритого 
листа до громадськості на захист П.Григоренка і кримських татарів, 
а потім в ООН з приводу порушень прав людини в СРСР.

У червні 1969 в числі десятьох відомих правозахисників звер-
нувся з листом до Міжнародної наради комуністичних і робітни-
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чих партій і підписав листи на захист І.Яхимовича, у зв’язку з чим 
11.07.1969 був заарештований. Звинувачений за ст. 62 ч. 1 КК УРСР 
«Антирадянська агітація і пропаганда». Але коли для ознайомлення 
зі справою приїхав адвокат із Москви, КГБ змінив статтю на 187-1 
КК УРСР.

26.11.1969 засуджений Харківським обласним судом до 3 р. та-
борів загального режиму. З порушенням виправно-трудового зако-
нодавства спрямований у табір за межі України – у Красноярський 
край, Канський р-н, ст. Н.Інгаш, уcт. п/с 288/1 «А».

Після звільнення повернувся до Харкова і влаштувався слюса-
рем на підприємстві «Кінотехпром». Багато їздив по області. Читав 
і розповсюджував самвидав, підписав разом з відомими правозахис-
никами Москви і Києва низку листів.

24.12.1978 А. був попереджений у Харківському КГБ за Указом 
ПВР СРСР від 25.12 1972 р.

16.12.1980 знову заарештований. При обшуку вилучили «Архі-
пелаг ГУЛАГ» О.Солженіцина і багато іншої «ворожої» літератури. 
Навіть Біблію хотіли вилучити. 31.03.1981 засуджений Харківським 
облсудом за ст. 62 ч. 1 КК УРСР на 7 р. позбавлення волі в табо-
рах суворого режиму і 5 р. заслання. Покарання відбував у Пермсь-
кій обл., сел. Кучино Чусовського р-ну, т/п ВС-389/36. За активну 
участь у боротьбі політв’язнів проти міцевої адміністрації був пока-
раний 3 р. Чистопольської тюрми.

У грудні 1986 А.Сахаров, який повернувся до Москви, завима-
гав звільнення політв’язнів, у т.ч. й А. Його привезли в Харків на 
початку 1987. Слідчі КГБ домагалися від нього прохання про поми-
лування, але, нічого не домігшись, звільнили 09.03.1987. У 1990 А. 
реабілітований.

З 1990 до 1994 А. – народний депутат України, член постій-
ної комісії з питань оборони й безпеки, заступник голови комісії з 
помилувань при Президентові України. Був членом Центрального 
Проводу Народного Руху України (НРУ), головою Харківської край-
ової організації НРУ, співголовою Харківського «Меморіалу». Бу-
дучи депутатом, багато зробив для прийняття закону України «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій».

Автор книг «Прозрение», «Петр Григорьевич Григоренко», «Як 
я став «особливо небезпечним», спогадів «Цена свободы» та низки 
публіцистичних статей.

Помер у військовому госпіталі в Ізраїлі через недбало зроблену 
в Харкові операцію. Похований у Харкові.
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АНДРУШКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Андрушко Володимир Васильович (нар. 5.12. 1929 р., с. Саджавка 
Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл.).

Учасник національно-визвольного і правозахисного руху.
З заможної селянської сім’ї. Мати Дарія була головою сільського 

осередку Союзу українок, жила до 1967 р.. Батько був одним з ор-
ганізаторів «Просвіти», за німецької окупації обраний війтом, 1944 р. 
еміґрував, помер у США 1971 р.

За більшовицької окупації А. та його мати, рятуючись від пере-
слідування НКВД, змушені були залишити свою хату. Її забрали під 
крамницю, а згодом розібрали. Деякий час нелегально жили в Ко-
ломиї. Навчаючись у ґімназії, А. 1943 р. на пропозицію ґімназиста 
Дмитра Павличка вступив до Юнацької сітки ОУН. На Великдень 
1947 р. виготовив перші свої листівки «Христос воскрес! – Воскрес-
не Україна!» і надалі вів активну підпільну діяльність.

1948 р. А. закінчив середню вечірню школу робітничої молоді 
в Коломиї. Декілька місяців працював учителем початкових класів 
у с. Великий Ключів Печеніжинського р-ну, але його звільнили з 
роботи, бо не хотів вступати в комсомол. Наступного року вчите-
лював у с. Дебеславці Коломийського р-ну, де за наказом підпілля 
таки вступив у комсомол, щоб не звільнили з роботи. Вивішував 
жовто-блакитні прапори, перевозив літературу і зброю, розповсюд-
жував листівки, спалив більшовицький клуб з бібліотекою, знищив 
колгоспну молотарку, телефонну лінію. Поводився ризиковано, але 
боротьба стала змістом його життя. У вересні 1949 ледве не загинув 
під час нападу оперативної групи НКВД.

1951 р. А. мав бути призваним до Радянської армії. Але йому по-
щастило вступити на українську філологію Чернівецького універси-
тету, до чого давно мав потяг. Там розповсюджував листівки, писав 
антикомуністичні гасла. 23.03.1952 р., на День Героїв, у 14-у річни-
цю загибелі провідника ОУН Є.Коновальця, вивісив національний 
прапор над університетом. Його запідозрили, з’ясували, що батько 
за кордоном, і виключили з довідкою про закінчення другого курсу. 
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Після смерті Сталіна контроль НКВД ослаб і А. вдалося влаштува-
тися на ІІІ курс у Станіславський педінститут. 1955 р. А. направили 
в Підмихайлівську середню школу Калуського р-ну.

29.10.1959, невдовзі після одруження з учителькою Магдою Кру-
шельницькою, А. був заарештований і звинувачений у проведенні 
антикомуністичної пропаганди, що, будучи студентом, поширював 
підпільну літературу. Під час обшуку знайшли декілька книжок, 
виданих за часів Польщі, та кілька аркушів з записами «націоналіс-
тичного, антирадянського змісту», а також бікфордів шнур і елект-
родетонатор. Станіславський обласний суд у березні 1960 засудив А. 
за ч. 1 ст. 62 «антирадянська агітація і пропаганда» та за «зберігання 
зброї і вибухових речовин» (ст. 222) на 5 р., учителя Василя Процюка 
цим же вироком – до 4 р. Ще одного вчителя зняли з роботи, одного 
студента виключили з інституту. На «відкритий» судовий процес не 
допустили навіть матір А.

Карався в мордовських таборах: ЖХ-385/3 (Барашево), № 7 (Сос-
новка), № 11 (Явас), № 16. Був у близьких стосунках з Левком Лу-
к’яненком, братами Долішніми – Іваном і Юрком, з іншими політ-
в’язнями. Умови утримання в таборах усе гіршали. А. брав участь в 
акціях непокори, карався в штрафному ізоляторі. Працював у брига-
ді, яка розвантажувала вагони з деревом. Щоб вивільнитися від не-
посильної праці, на пораду лікаря-в’язня Василя Кархута пішов на 
операцію на варикоз. Однак уже через тиждень був призначений до 
іншої важкої праці.

1964 повернувся до матері і дружини в с. Княжелука Долинсь-
кого р-ну Івано-Франківської обл., де дружина працювала вчитель-
кою. Роботи в школі йому не давали. Працював на будівництві До-
линського нафтоперегінного заводу, газо-бензинового заводу, Калу-
ського калійного комбінату. Нарешті восени 1967 р. пощастило вла-
штуватися вчителем української мови в Миколаївській обл. Зазнав 
переслідувань. Перебрався в Житомирську обл., відтак у Хмельни-
цьку, Львівську – всюди звільняли. Працював на будівництві Яво-
рівського сірчаного комбінату. Ще раз пощастило влаштуватися на 
роботу в Буданівському профтехучилищі (Тернопільська обл.) 1980 
була спроба запроторити А. до психлікарні.

Підтримував зв’язки з Л.Лук’яненком, О.Мешко, але до Україн-
ської Гельсінкської Групи не вступав, сподіваючись протриматися 
на волі довше. Підготував фотоплівку з матеріалами про репресії 
в Україні для передачі на Захід через свого приятеля. Приятеля за 
кордон як туриста не пустили, а сам А. 10.08.1981 був заарештований 
у Києві, коли розповсюджував листівки. У них ішлося про консти-
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туційне право України на вихід з СРСР. А. також вивісив на дорож-
ньому знаку гасло: «Хай живе незалежна Україна!».

У Ленінградському райвідділі міліції м. Києва А. допитали ка-
гебісти і веліли міліції порушити кримінальну справу про спробу 
пограбувати магазин і хуліганство. Справа велася два місяці. Але 
прокуратура України, бачачи її недолугість, перекваліфікувала спра-
ву на «антирадянську агітацію і пропаганду». Далі її вів слідчий від-
діл КГБ Тернопільської обл. на чолі з полковником Бідьовкою. А. 
слідству нічого не сказав, не віддав друкарську машинку і літерату-
ру, яку заховав у лісі.

У березні 1982 Тернопільський обласний суд виніс вирок – 5 р. 
ув’язнення в таборах суворого режиму і 5 р. заслання. Від останнього 
слова А. відмовився.

Карався у таборі ВС-389/35, що на ст. Всехсвятська Пермської 
обл. Тут не мав жодного побачення. Карали за те, що сів на ліж-
ко. Штрафним ізолятором покарали, що ніби зіпсував картоплечисну 
машину на кухні, де працював. Хімікати, якими мив посуд, роз’їли 
йому нігті – вони не відросли досі. Зате мав приємні враження від 
спілкування з політв’язнями різних національностей (Степан Хма-
ра, Натан Щаранський, Анатолій Коряґін та ін.)

Влітку 1986 р. А. повезли етапом на заслання в Тюменську обл., 
с. Нижня Тавда, звідки щойно звільнився Семен Ґлузман. Працю-
вав на лісокомбінаті, пиляв дерево. Жив на квартирі. У зв’язку з 
перебудовою 5.05.1987 був помилуваний. Перед звільненням відвідав 
могилу П.Грабовського в Тобольську.

Домагався педагогічної праці, але в працевлаштуванні йому від-
мовляли. Звертався у райвно, облвно, в Міністерство освіти. Нарешті, 
в журналі «Український вісник», який редагував В.Чорновіл, опублі-
кував звернення до М.Горбачова від 13.10.1987. А. також розповсюдив 
заяву до Комісії з прав людини ООН від 1.09.1988, вона прозвучала 
по радіо «Свобода». Через декілька днів Коломийське райвно надало 
А. роботу в с. Сідлище Коломийського р-ну.

Тим часом А. все більше віддавався громадським справам. 
Він – один з організаторів Української Гельсінкської Спілки на Іва-
но-Франківщині, у яку вступив 1988 р. Приїжджав у Київ, був чле-
ном Координаційної Ради УГС. У лютому 1990 р. його запросили 
на Буковину, де він став головою обласної організації Української 
Республіканської партії. Серед найпам’ятніших подій – підняття на-
ціонального прапора над Чернівецьким університетом 3.11.1990 р., у 
роковини Буковинського Віча 1918 р., та підняття прапора над Чер-
нівецькою міською ратушею. 1.05.1991 А. організував у Чернівцях ан-
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тикомуністичну демонстрацію. Пронесли містом домовину з напи-
сами «КПСС» і «СССР», потім потопили її в р. Прут. Проти А. була 
порушена кримінальна справа «за заявою трудящих» про «особливо 
цинічне хуліганство» (ст. 206). Слідство було припинене з проголо-
шенням незалежності.

Узимку 1993 р. А. поміняв квартиру і перебрався в м. Надвірна 
Івано-Франківської обл., де живе донині. Займається переважно лі-
тературною працею (вірші, п’єси, есе, спогади, публіцистика). 1998 р. 
в Надвірній вийшла книжка його есе А. «Здобудеш Українську де-
ржаву...», яка вже частково публікувалася за кордоном. У Народному 
Домі в Чернівцях ставилась його п’єса «Нерозумні діти». Ставились 
п’єси на Івано-Франківщині, на Тернопільщині, в Австралії, де 
побував на запрошення української діаспори. Належав до редакції 
журналу «Наша мета» (Аделаїда). На запрошення земляків кілька 
разів бував у Великобританії, Німеччині, Бельгії.

Має дочку Лесю, яка працює вчителькою.
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АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ БОРИС ДМИТРОВИЧ

Антоненко-Давидович Борис Дмитрович (нар. 05.08. 1899, м. Ром-
ни, Сумської обл. – п. 09.05. 1984, м. Київ)

Український письменник (прозаїк, драматург, публіцист, поет, 
критик, перекладач, мовознавець), один із духовних лідерів української 
інтеліґенції.

А.-Д. народився в родині машиніста-залізничника, перші роки 
дитинства минули у м. Брянську. Коли майбутньому письменникові 
було 6 років, сім’я переїхала в м. Охтирку, де він закінчив ґімназію.

У 1917 А.-Д. вступив на фізико-математичний факультет Хар-
ківського університету (відділ природничих наук), зацікавився ре-
волюційними подіями. Особливо його захоплювала національно-
визвольна боротьба українського народу за незалежність і держав-
ність. У квітні 1918 записався добровольцем у діючий полк армії 
Української Народної Республіки (УНР), бере участь у бойових діях. 
Обставини склалися так, що полк, у якому служив А.-Д., був роз-
формований. Студент-доброволець вирішив продовжити навчання 
і перевівся на історико-філологічний факультет Київського універ-
ситету. Але влітку 1919, бажаючи захистити незалежність молодої 
української держави, знову вступає до війська, бере активну участь у 
багатьох боях, проявляючи мужність і стійкість. Боротьба виявила-
ся нерівною: українське військо, знесилене епідемією тифу, оточили 
три крупні супротивники – більшовики, білогвардійці, поляки.

Після поразки війська УНР А.-Д., тяжко перехворівши тифом 
та не маючи засобів на продовження освіти, повертається в Охтирку 
(1920). Більшовики пообіцяли українцям державність. Розпочалася 
масова українізація. А.-Д. стає членом Комуністичної партії (біль-
шовиків) України, працює завідувачем Охтирського районного від-
ділу народної освіти (1920-21). Однак більшовики не могли розв’язати 
українське національне питання. А.-Д. переходить до Української 
комуністичної партії «боротьбистів» (УКП), виїздить у Київ, де пра-
цює секретарем її обласного комітету. За політичну діяльність був 
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тричі заарештований. УКП теж виявилася неспроможною задоволь-
нити віковічні прагнення українців до незалежності. А.-Д., розчару-
вавшись у політичній діяльності, з 1923 цілком зосереджується на 
творчій роботі.

Перші оповідання А.-Д. з’явилися друком 1916, однак початком 
своєї літературної діяльності він вважав 1923, коли вийшло опові-
дання «Останні два». 1925 виходять збірки «Припорошені силуети» і 
«Лицарі абсурду».

А.-Д. був членом літературних груп «Ланка» і МАРС («Майстер-
ня революційного слова»), до котрої належали також відомі українсь-
кі літератори Г.Косинка, В.Підмогильний, Є.Плужник, Т.Осьмачка, 
Д.Фальківський та ін.

А.-Д. – автор понад двох десятків ориґінальних книг, оповідань, 
повістей, романів. Найвідоміші книги першого періоду літературної 
діяльності, які визначали творче обличчя письменника, були повість 
«Смерть» (1928) і збірка репортажів «Землею українською» (1930). 
Ці твори були піддані погромній офіційній критиці. Матеріальне, 
моральне життя письменника стало нестерпними. Після жахливого 
голодомору 1933, який забрав мільйони життів, після самогубства 
видатних українських діячів, в атмосфері переслідувань, що нароста-
ли, А.-Д. вирішив виїхати в Алма-Ату (столицю Казахстану). Працює 
в Державному крайовому видавництві. Але після вбивства відомого 
комуністичного діяча С.Кірова по всій країні розпочалися жорстокі 
репресії. 17.12.1934 як «вороги народу» і «терористи» були розстріляні 
друзі А.-Д. – Г.Косинка, Д.Фальківский, К.Буревій, О.Влизько... «Ка-
раюча десниця» дістала в далекому Казахстані й А.-Д.: 02.01.1935 він 
був заарештований і під конвоєм допроваджений у Київ.

На допитах письменник тримався мужньо, з гідністю. Слідчим 
НКВД не вдалося його зламати. Він рішуче відкидав усі звинувачен-
ня в належності до «націоналістичної, контрреволюційної Українсь-
кої воєнної організації» (УВО). І все ж таки в 1935 «за намір повали-
ти радянську владу в Україні і підготовку до індивідуального терору 
проти компартії і радянської держави» письменник був засуджений 
до 10 р. таборів і етапований до Сибіру.

У таборах А.-Д. був землекопом, шахтарем, слюсарем, бухгалте-
ром, фельдшером... Писати не було ніякої можливості, хоча в пам’яті 
складався великий цикл «Тюремних віршів».

Звільнений 1947. Скитався по Сибіру, Узбекистану, Україні. У 1951 
А.-Д. працював фельдшером у Вінницькій обл. Знову був заареш-
тований і засуджений на довічне заслання в Сибір (с.Малоросєйка 
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Больше-Муртинського р-ну Красноярського краю). Працював фель-
дшером.

Реабілітований 1956. У 1957 з новою сім’єю (дружина і син) по-
вертається до Києва. Його відновлюють у Спілці письменників Ук-
раїни.

У 1957-62 А.-Д. працював у дитячому журналі «Барвінок».
1963 вийшов роман А.-Д. «За ширмою», в якому офіційна кри-

тика побачила «зраду життєвої правди» і «похмурість». 1970 вийшла 
книга «Як ми говоримо», що стала подією в культурному житті Ук-
раїни.

А.-Д. бере активну участь у культурологічній діяльності шістде-
сятників. Він був одним із духовних лідерів української інтеліґенції.

1966 А.-Д. підписав листа до КГБ, в якому висловлювалися 
тривога з приводу характеру судових процесів проти української ін-
теліґенції і прохання допустити авторів листа на судовий розгляд.

1970 А.-Д. відмовився брати участь у суді над В.Морозом, ос-
кільки він був закритим.

Помешкання А.-Д. було предметом пильної уваги КГБ. У травні 
1979 в нього відбувся черговий обшук – цього разу у справі Ю. Бад-
зьо. Вилучені спогади й оповідання, над якими А.-Д. працював ос-
таннім часом. Декілька разів А.-Д. викликали на допити. Напередод-
ні свого 80-річчя він мусив виїхати з Києва. Спілка письменників 
України не відзначила ювілею А.-Д.

Того ж 1979 СПУ організувала вечір посмертно реабілітованого 
письменника Г.Косинки, з яким А.-Д. свого часу був у дружніх сто-
сунках. Щоб не допустити присутності А.-Д. на вечорі, співробітни-
ки КГБ якраз у цей час «бесідували» з ним удома, після чого стан 
його здоров’я раптово погіршився.

1983 овдовілий два роки тому А.-Д. вирішив зареєструвати шлюб 
зі своєю давньою подругою М.Коцюбинською, але вони наштовхну-
лися на несподівані перешкоди: їм призначили випробувальний тер-
мін півроку, переносили дату реєстрації і т. п. Зрештою влада вда-
лася за допомогою до сина А.-Д., який перебував у неволі, а раніше 
письмово відрікся від батька. У 1984 на його вимогу А.-Д. поклали 
до лікарні, де визнали недієздатним. А.-Д. тяжко переживав усе це, 
здоров’я його різко погіршилося. 09.05.1984 він помер.

На похороні А.-Д. на Лісовому кладовищі 11 травня кагебістів 
було більше, ніж друзів.

1991 А.-Д. посмертно за книги «Смерть», «Сибірські новели», «Зави-
щені оцінки» присуджена Державна премія України ім. Т. Шевченка.
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АНТОНІВ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

Антонів Марія Михайлівна (нар. 8.04. 1932 р., с. Нежухів Стрийсь-
кого р-ну Львівської обл.).

Репресована як вірна Слов’янської Церкви Святого Духа («покут-
ники»).

Селянка, освіта 2 класи, заміжня, має 4 дітей.
Після примусового приєднання в 1946 р. Української Греко-Ка-

толицької Церкви до Московського патріархату А. мусила ходити до 
польського костела і ревно молилася за Українську Церкву. Одного 
разу 1963 р. після молитви жінки з с. Нежухів сказали їй про появу 
Матері Божої з Ісусом на горі Середній у Прикарпатті. Почала ходи-
ти на гору Середню разом з мамою і надалі пов’язала своє життя зі 
Слов’янською Церквою Святого Духа – покутництвом (від слова «поку-
та», «покутувати»), яка зародилося в Галичині на початку 50-х років.

Покутники вважають, що 1958 р. останній праведний папа Пій 
XII був отруєний і з ним ера Риму скінчилася, почалася ера України, 
бо папа передав понтифікат на гору Середню в Підкарпатті втіленню 
живого Христа Емануїлу I (священик Михайло Солтис); тут має пос-
тати новий Рим, звідки розпочнеться оновлення і відродження хрис-
тиянства в чистоті та правді, носієм його для світу стане українська 
теократична держава; що друге пришестя Христа вже сталося; що 
вже на Землі через Матір Божу (її втіленням є сестра М.Солтиса 
Марія) записане, але ще не проголошене нове Євангеліє.

А. працювала у військовій частині, а потім 15 р. на меблевій фаб-
риці. Була обрана депутатом Стрийської міської ради. До речі, ко-
ли її висували кандидатом, то, йдучи на трибуну, вона молилася і 
не змогла нічого сказати, тільки белькотіла. Вибухнув сміх. Згодом 
прокурор сказав, що якби вона мала 10 класів освіти, то її судили б 
за те, що «обсміяла всю совєцьку власть».

Ставши покутницею, перестала виходити на роботу в церковні 
свята, за що її звільнили. Жила городництвом, збирала лікарські 
рослини, ягоди, продавала підсніжники, заробляла в людей. Покут-
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ники відмовилися від державної служби і роботи, здали паспорти, 
відмовилися від прізвищ. Відповідали так: «Покутник, вибраний Бо-
гом, наш Батько – Отець Небесний. Народився в домі Господньому 
на Святій Середнянській Ясній Горі». Їх проганяли з Середнянської 
гори, били, скидали у воду, розвозили по далеких лісах і полях. На-
мамі А. було підпалили одяг. Святе для покутників джерело, де вони 
брали воду, зруйнували бульдозером, гору обнесли колючим дротом 
і оголосили «забороненою зоною». Однак це не зупиняло вірних.

А. саму і разом з іншими покутниками неодноразово з побиттям 
і образами затримувала міліція, їх тримали по кілька днів без їжі і 
води, затримували під арештом по місяцю – а вони лише дякували 
кривдникам. Коли їх виганяли з міліції, вони не виходили, кажу-
чи: «Нам з Ісусом добре й тут». Коли їх витягували за ворота, вони 
цілували міліціонерам ноги, «бо Господь об’явив, що не можна мати 
ненависті».

1972 р. А. була затримана і попереджена працівниками міліції як 
така, що «не виконувала суспільно-корисну роботу і вела бродячий 
спосіб життя».

Одного разу А. пішла до 7-ї школи в м. Стрий і на сходах перех-
рестилася. Начальник міліції Городецький заарештував її на місяць. 
Директор школи поширював чутки, що А. має намір принести в 
жертву своїх дочок, чим настроїв проти неї все село. Скоро він сам 
захворів на рак і перед смертю приходив до А. каятися.

Напередодні свого дня народження, 7.04.1973 р., А. знову пішла 
на гору Середню, де її затримали. 11.06.1973 р. народний суд Ка-
луського р-ну Івано-Франківської обл. засудив А. за ч.1 ст.214 КК 
УРСР («бродяжництво») до позбавлення волі на 1 р. і 6 міс. у вип-
равно-трудовій колонії загального режиму. Її також позбавили ма-
теринства. Чоловік А. на суді просив не ув’язнювати її, бо йому, 
інвалідові, тяжко з чотирма дітьми. Тоді його і маму А. вигнали з 
зали суду. Суддя пропонував А.: «Підпишися, що ти вже не будеш 
їздити в Середнє на Святу Гору, і ми тебе відпустимо, але ти будеш 
собі їздити».

Каралася в зоні УИН-74 в Одеській обл., де було багато вірую-
чих, у тому числі покутниць (Марта Старинська, Мирося, Марія, 
сестри Стефанія і Настуня). Вони відверто говорили, що треба від-
мовлятися від Леніна, будувати церкви, тоді не потрібні будуть тюр-
ми і міліція. Не носили табірного одягу з написаними прізвищами, 
було, що ходили голі. Не відвідували політзанять, не працювали 
на «диявольську державу», ніде не ставили підпису, не ходили на 
виклики адміністрації. Було, що А. носили з карцеру до санчастини і 
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назад. Начальниця табору Кущ навіть зверталася до властей, щоб не 
присилали в її «установу» покутниць: «Не досить того, що не працю-
ють, та ще й на руках їх носити!» Тоді їх перестали судити.

З проголошенням незалежності України покутники прийняли 
державні документи, прописку, пенсію.

А. живе в м. Стрий Львівської обл. разом з сином Володимиром. 
Прихистили в себе покутника Семена Скалича, який відбув тривале 
ув’язнення.
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Антонів Олена Тимофіївна (17.11.1937, м. Бібрка в Польщі, нині 
Львівська обл. – 02.02.1986, м. Львів).

Лікарка, правозахисниця, розповсюджувала самвидав, розпорядни-
ця фонду О.Солженіцина в Галичині.

Мати А., Наталія Коцюмбас (1907-66), і батько, Тимофій Антонів 
(1902-82), з національно активних родин. Вони завжди підтримували 
учасників руху опору – від січових стрільців до шістдесятників. На-
ціональне і релігійне виховання А. дістала в родині. На неї вплину-
ли жахливі картини тисяч закатованих енкаведистами політв’язнів у 
тюрмах Бібрки та Львова, відкритих під час німецької окупації. Нав-
чаючись у радянській школі, самостійно вивчала історію України за 
забороненими довоєнними виданнями, постійно відвідувала службу 
Божу катакомбної Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ).

Закінчивши школу, 1955-61 рр. навчалася на лікувальному факуль-
теті Львівського медінституту. Працювала в обласному туберкульоз-
ному диспансері, де її досі пам’ятають як винятково чулу лікарку.

За хрущовської «відлиги» та в наступні роки цілком увійшла 
в культурологічне, а потім і громадсько-політичне життя Львова і 
Києва. Була членом Клубу Творчої Молоді (КТМ). У 1963 одружи-
лася з В.Чорноволом і переїхала у м. Вишгород, де він працював на 
будівництві Київської ГЕС. 1964 народився син Тарас Чорновіл. А. 
підтримувала зв’язки з І.Світличним, Є.Сверстюком, А.Горською та 
іншими шістдесятниками. Виготовляла, зберігала і розповсюджувала 
самвидав.

Під час арештів 1965 жила у Львові. Її дім був своєрідним полі-
тичним клубом, де збиралися шістдесятники, колишні повстанці, 
творча інтеліґенція. Тут улаштовувалися вечори Т.Шевченка, відзна-
чалися пам’ятні дати, релігійні свята, зокрема, готувався різдвяний 
вертеп зловісного 1972 з участю В.Стуса, І.Калинець, С.Шабатури, які 
були через декілька днів заарештовані. У цьому домі часто проводи-
лися обшуки, він прослуховувався. А. погрожували арештом. Під той 
час вона фактично стала розпорядницею фонду допомоги політв’язням 
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та їхнім родинам (фонд О.Солженіцина) в Західній Україні і з вели-
ким ризиком допомагала репресованим, часто й зі своїх скромних 
заощаджень. Усе менше однодумців залишалося на волі – і все біль-
ший тягар лягав на плечі дружин, сестер і матерів політв’язнів. У 80-х 
рр. дисидентська Україна трималася на жінках, таких як А., Оксана 
Мешко, Раїса Руденко, Віра Лісова, Надія і Леоніда Світличні, Ми-
хайлина Коцюбинська, Раїса Мороз та ін.

У цю напружену годину, 26.05.1979, А. зв’язала свою долю з 
З.Красівським. Формально не будучи членом Української Гельсінксь-
кої Групи (УГГ), А. готувала і передруковувала окремі її документи і 
возила в Москву, щоб передати зарубіжним журналістам. Після аре-
шту 12.03.1980 чоловіка А. не могла влаштуватися на жодну роботу. 
Їй погрожували фізичною розправою. І все-таки вона відправляла 
інформацію про політв’язнів і продовжувала добродійну діяльність. 
У 1980-85 рр. багато часу провела в Тюменській обл., поділяючи до-
лю засланого чоловіка.

Перебудову А. сприйняла насамперед як шанс для плідної гро-
мадської роботи, зокрема, для відновлення руху за леґалізацію УГКЦ. 
Але життя її раптово урвалося: 02.02.1986 А. загинула в автомобільній 
катастрофі.
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Антонюк Зиновій Павлович (нар. 24.12.1933, с. Деполтичі на Холм-
щині, тоді – у Люблінському воєводстві, Польща)

Публіцист, перекладач, учасник українського національно-демок-
ратичного і правозахисного руху, співголова громадської ради Українсь-
ко-Американського бюро захисту прав людини, член редколегії інформа-
ційно-аналітичного бюлетеня «Права людини в Україні».

А. народився в сім’ї українських селян, яка від кінця 1939 року 
жила вже в Холмі і стала робітничою. Закінчивши 1944 р. початкову 
школу, що була при Холмській українській ґімназії, склав вступні 
іспити до ґімназії, проте з від’їздом викладацького складу далі на 
Захід ґімназія припинила своє існування. Наприкінці серпня Ан-
тонюки переїжджають в Україну. Рік живуть у Луцьку, а з осени 
1945 – у Львові.

1952 А. закінчив Львівський технікум залізничного транспорту. 
1953-58 навчався на механічному факультеті Львівського політехніч-
ного інституту за фахом «економіка й організація виробництва, а 
1960-64 – в заочній аспірантурі того інституту. Відпрацювавши рік 
інженером-економістом на Львівському приладобудівному заводі, 
перейшов на роботу в науково-дослідний сектор Львівської Політех-
ніки (1959-60). З травня 1960 у живе у Києві, до самого арешту 1972 
працював на різних інженерних посадах у Всесоюзному науково-до-
слідному та проектно-конструкторському інституті з нафтоперероб-
ки і нафтохімії (НВО «МАСМА»).

1962 через А.Горську познайомився з І.Світличним, який спра-
вив на А. величезний вплив. «Отак я вперше зрозумів, – писав піз-
ніше А., – що справжній, а не показний патріотизм завжди некрикли-
вий, завжди серйозний і завжди громадянський, а не вузько етнічний». 
А. бере участь у тиражуванні й розповсюдженні самвидаву. Як член 
профкому інституту, А. сприяє регулярному проведенню в актово-
му залі інституту загальнокиївських вечорів молодої поезії. 1964 А. 
через парткоми свого інституту та Інституту історії Академії Наук 
ініціював створення при інституті, де працював, постійного істо-
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ричного лекторію, яким керував відомий історик М.Брайчевський. 
На прохання І.Світличного переклав з польської мови на українську 
декілька великих статей з історії польсько-українських стосунків. 
Арешти 1965 року серед української інтеліґенції, особливо перший 
арешт І.Світличного, вразили А., але це стимулювало ще більшу 
громадську його активність. «Та головним був самвидав. Важливо бу-
ло переконати начальство, що воно вибрало не тих, що самвидавська 
активність триває і без заарештованих». А. був причетний до отри-
мання із політзон інформації та подальшої її передачі разом з сам-
видавом за кордон, у тому числі «Українського вісника», де все згодом 
публікувалося в українській та іншомовній періодиці, передавалося 
по радіо «Свобода».

У січні 1972, під час широкомасштабних арештів української ін-
теліґенції, був заарештований і А.. Суд, формально відкритий, але 
фактично закритий для друзів, відбувся 8-15.08.1972. А. винуватили 
за ст. 62 ч. 1 КК УРСР («антирадянська агітація і пропаганда»). Ви-
рок: 7 р. таборів суворого режиму і 3 р. заслання.

Свій термін А. відбував у 35-й зоні пермських таборів. Бере актив-
ну участь у численних голодівках та інших акціях протесту і, най-
важливіше, стає однією з головних фіґур у забезпеченні нелеґальної 
передачі інформації на волю, – як і колись, до арешту, в отриманні 
«волею» інформації із зон, передруковуванні її та подальшій передачі. 
А. переписував дрібним скорописом більшість повідомлень про ста-
новище в таборі, протестні заяви ув’язнених та інші матеріали. Існує 
версія, що А.Д.Сахаров якось показав виготовлені А. «ксиви» інозем-
ним кореспондентам, ті опублікували копії, за якими в КГБ був іден-
тифікований виконавець. Хоча сам А. вважає, що його «заклав» сту-
кач із зони, бо були неодноразові – побудовані на точній інформації 
про час та спосіб виготовлення «ксив» – проте були спроби зловити 
його «на гарячому». А. був засуджений на 3 р. тюремного ув’язнення у 
Владимирській тюрмі. У липні 1978, відбувши тюремне ув’язнення, А. 
знову прибув у 35-й табір, де в нього був діагностований туберкульоз. 
Медична комісія постановила відправити А. в спеціалізовану лікар-
ню в Ленінград, однак цього ніколи не було зроблено.

А. – один з авторів (разом з Ю.Орловим, В.Марченком, П.Плум-
пою, М.Кийрендом) відомого документа Московської групи «Гель-
сінкі» «Про становище в’язнів у таборах СРСР» (1978).

18.01.1979 А. прибув на місце заслання – м. Бодайбо Іркутсь-
кої обл. Приймаючи на роботу, медкомісія виявила в нього тубер-
кульоз легень. З місцевого тубдиспансеру А. згодом послали в об-
ласну лікарню для тривалого лікування, де його провідав засланець 
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В.Чорновіл. Та коли А. відмовився виконати наполегливі «поради» 
лікарів не спілкуватися і не листуватися з деякими, – а якими – сам 
має здогадатися, людьми, то його виписали й повернули в Бодайбо.

Відбувши заслання, А. у грудні 1981 повернувся в Київ. Працю-
вав нормувальником на заводі «Червоний гумовик». У 1982 засуд-
жений за сфабрикованою справою в «дармоїдстві» (ст. 214, ч. 1 КК 
УРСР) на 1 рік ув’язнення у зоні суворого режиму: 6 місяців відбув 
у Білій Церкві (35 зона) і 6 міс. у Харкові (43 зона). 1983-93 працю-
вав слюсарем на Київському ремонтному заводі електротранспорту 
ім. Ф.Дзержинського.

У 1990 А. обраний депутатом Київської міської ради. У 1992-96 – 
член комісії з відновлення прав реабілітованих при Київській місь-
краді. З грудня 1992 по березень 2003 А. – співголова громадської 
ради Українсько-Американського бюро захисту прав людини; був 
членом редколегії інформаційно-аналітичного бюлетеня «Права лю-
дини в Україні»; експертом Міжнародного фонду «Відродження» за 
програмою «Громадянське суспільство». Автор численних статей з 
прав людини, з питань суспільної свідомості й духовної культури.

У «Спогадах про Івана Світличного» А. пише: «Україна важко 
усвідомлювала потребу вплетення своїх визвольних змагань у світовий 
контекст універсальної ідеї захисту прав людини... По собі знаю, що 
тільки зустріч з Іваном Світличним і Семеном Ґлузманом у 35-й зоні 
допомогла мені остаточно поставити крапки над «і» та одірватися від 
групової свідомости в сприйманні світу й вилікуватися від мислення в 
рамках етноґрафізму, що й досі дає мені постійне відчуття тих років 
як найкращих років мого життя... Та Україна ще й сьогодні погано 
засвоїла ідею самодостатности особи з притаманністю їй свободи бе-
зумовної, а також вартости свободи особи самої по собі, особи, що 
дотримується чітких моральних максим...».
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Апанович Олена Михайлівна (нар. 9.09. 1919 у Симбірській губ., 
Росія – 21.02. 2000, м. Київ).

Історик, дослідниця історії України козацької доби, козацького 
літописання, фахівець у галузях історіоґрафії, джерелознавства, ар-
хеоґрафії, книгознавства, рукописної книги, марґіналістики; історіо-
соф, журналістка, просвітянка, лауреат Державної премії України 
ім. Т. Шевченка.

Батько був залізничник, білорус, мати – польського шляхетсь-
кого роду. Олена була п’ятою дитиною з десятьох, більшість яких 
померли в дитинстві. Народилася у вагоні. Сім’я часто переїжджала: 
Бєлгород, Суми, Харків, Харбін (Манчжурія), знову Харків. Бачила 
жахливі картини голоду: мертві селяни на вулицях Харкова. Батько 
відійшов від сім’ї, 1935 р. померла мама. 1936 р. А. на «відмінно» 
закінчила середню школу (у характеристиці – «за здібностями – ви-
датна»). 1937-38 рр. навчалася у Комуністичному інституті журналіс-
тики при ЦК ВКП(б) в Москві. Його викладачі були репресовані, 
інститут ліквідовано. А. перевели в Харківський педінститут, який 
закінчила 1941 р. за фахом російська мова і література. Під час війни 
була в евакуації в Казахстані, Башкирії, де працювала в Держнар-
комздраві, а потім в Башрадіокомітеті. Жила впроголодь.

1944 р. А. повернулася в Харків, та оскільки їхнє помешкання бу-
ло зруйноване, в травні перебралася до Києва. Працювала науковим, 
старшим науковим співробітником, начальником відділу давніх актів 
Центрального державного історичного архіву УРСР, де, за її словами, 
«просто закохалася в українське козацтво». 1945-48 – аспірантка іс-
торика Костя Гуслистого, 1948 захистила кандидатську дисертацію 
«Запорозьке Військо, його устрій і бойові дії в складі російської армії 
під час російсько-турецької війни 1768 – 1774 років». Опрацювала 
величезну кількість архівних матеріалів ХVІ – ХVІІІ ст.

З 1950 до 1972 р. працювала в Інституті історії України в Києві. 
1961 р. вийшла монографія А. «Запорозька Січ у боротьбі проти ту-
рецько-татарської агресії. 50 – 70 роки ХVІІ ст.».
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Коли 1966 р. було створене Українське товариство охорони пам’я-
ток історії та культури, А. увійшла до його Правління і працювала з 
великим ентузіазмом. Написала близько 80 статей до Української Ра-
дянської Енциклопедії (УРЕ), Українського Радянського Енциклопе-
дичного Словника (УРЕС), Радянської енциклопедії історії України, 
Советской исторической энциклопедии. Перед затопленням чотирьох 
Січей водами Каховської ГЕС працювала там в археологічній експеди-
ції. У зв’язку з оголошенням 1965 р. острова Хортиця Державним іс-
торико-культурним заповідником, А. склала список пам’ятних місць 
запорозького козацтва, який публікувався в ж. «Україна» 1967-68 рр. 
Брала участь у наукових конференціях, великої популярності набули 
її блискучі публічні лекції з історії козацтва. Та коли А. прийшла з 
планом циклу лекцій та інших просвітницьких заходів до віце-пре-
зидента АН УРСР І.Білодіда, той сказав: «Так це ж пожива для націо-
налістів!». Тим часом А. спілкувалася з Оленою Компан, Михайлом 
Брайчевським, Ярославом Дзирою, Віктором Іванисенком, Борисом 
Антоненком-Давидовичем, Григорієм Кочуром, Надією Суровцовою, 
Іваном Дзюбою, Михайлиною Коцюбинською, читала літературу сам-
видаву, слухала зарубіжні радіостанції.

У кінці 1969 р. сприяннями П.Ю.Шелеста вийшла монографія 
А. «Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст.», та, після усу-
нення його з посади Першого секретаря ЦК КПУ, арештів інтеліґен-
ції 1972 р. та ідеологічного погрому, козацтво стало «ідеологічним 
криміналом» і книжка була вилучена з бібліотек, на неї було заборо-
нено покликатися, ім’я А. було вилучено з історіоґрафії.

Слава козацької берегині, ледве чи не «єдиного козака в українсь-
кій історичній науці», обернулася у вересні 1972 р. наказом № 152 
директора Інституту історії УРСР академіка А.Скаби про звільнення 
А. з Інституту історії АН УРСР, відлученням від будь-якої громадсь-
кої роботи, фактичною забороною публікуватися. Перед тим голова 
профспілки інституту на зборах сказав про А. та О.Компан, що це 
«сорняк, який треба виривати з корінням». Тоді погром гуманітар-
них академічних інститутів зачепив десятки вчених.

Майже рік така «одіозна фіґура», «мічений атом» була безробіт-
на. Тут виявилися її твердість та життєздатність характеру. А. стала 
символом стійкості та незламності вченого та інтеліґента.

З труднощами вдалося влаштуватися у відділ рукописів Цент-
ральної наукової бібліотеки АН УРСР. А. повернулася до архівної 
роботи, зробила описи багатьох фондів, досліджувала історію ство-
рення в 1918 р. Всенародної бібліотеки України (нині ЦНБ), пра-
цювала в галузі книгознавства. А. написала найважчу частину іс-
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торії Академії наук України – про період її створення в 1918 р., але 
питання про її як співавтора вирішувалося в КГБ: залишили, аби 
показати Заходові, що А. публікується. 1983 р. вийшла монографія 
«Рукописная светская книга ХVІІІ в. на Украине».

Було, що статті А. виходили без її імені, підписані лише спів-
авторами. «Це не арешт, – казала А., – але, по суті, заборона на 
професію! Це був просто розбій у науці». Її не випускали на наукові 
конференції за межі СРСР, а коли до ЦНБ приїздили іноземці, її 
куди-небудь посилали. До середини 1987 р. публікувалися лише по-
одинокі її статті, і то в Москві чи Ленінграді.

А. захопилася постаттю В.Вернадського, підготувала до дру-
ку його щоденники та більшу частину книжки «В.И.Вернадский. 
Жизнь и деятельность на Украине», яка могла вийти лише у спі-
вавторстві з К.М.Ситником та С.М.Стойком 1984 та 1988 р. А. згод-
на була, щоб книжка виходила і без її імені – аби тільки вийш-
ла. Пізніше вона довела українську ментальність нащадка козаків 
В.Вернадського, популяризувала його вчення про ноосферу, живу 
речовину, розподіл сонячної енергії, вислідом чого стала праця «За 
плугом Господь іде. Агрокультура українського селянства і козацтва 
в контексті ідей Сергія Подолинського та Володимира Вернадського» 
(1999). У найгірші часи («Доба жорстока, як вовчиця», – згадувала А. 
слова Олени Теліги) вона не фальсифікувала історію, хоча не могла 
сказати всю правду. За новітньої доби вона розкривала фальсифіка-
цію. Починаючи з 1988 року, уперше діставши можливість говорити 
вільно, завдяки своїй літературній обдарованості, поєднаній з нау-
ковою скрупульозністю, А. написала величезну кількість статей про 
українське козацтво як феномен світової історії та культури. Вони 
публікувалися в періодиці, зокрема в ґазеті «Народна Армія».

1989 р. А. була науковим керівником першої комплексної експе-
диції «Запорозька Січ: зруйноване й уціліле». 1992 р. виступила на 
конференції з доповіддю «Переяславська Рада: міфи і реальність» з 
критикою фальшивої ідеї, піднесеної 1953 р. в «Тезах до 300-річчя 
возз’єднання України з Росією» та у збірнику «Воссоединение Ук-
раины с Россией» до рівня ідеологічної догми, що віковічною мрією 
українського народу було «возз’єднання з братнім російським наро-
дом», що вершиною української історії була «Переяславська Рада» 
1654 р. «Виходило, що український народ був єдиним народом на пла-
неті, який боровся проти своєї незалежності і мріяв тільки про те, 
як би влізти в імперський зашморг», – писала А. Вона була науковим 
консультантом кількох кінофільмів, написала сценарії театралізова-
них вистав про В.Вернадського та П.Конашевича-Сагайдачного. Її 
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історико-художні (науково-літературні) книжки «Розповіді про за-
порозьких козаків» (1991), «Гетьмани України і кошові Запорозької 
Січі» (1993), «Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і ре-
альність» (1994) були відзначені Державною премією ім. Т.Шевченка 
1994 р. 1995 р. їй присуджено премію Фундації Омеляна та Тетяни 
Антоновичів. А. зіграла видатну роль у формуванні національної 
самосвідомості, поверненні історичної пам’яті.

1995 р. А. поновлена на роботі в Інституті історії України НАНУ. 
1999 р. взяла участь у створенні Наукового товариства ім. С.Подо-
линського. Захоплена впровадженням правди в історичну науку, А. 
пошкодувала дорогоцінного часу на захист докторської дисертації, та 
в свідомості громадськості вона давно була академіком.

Похована на Байковому цвинтарі в Києві.
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кових праць (На пошану історика лауреата Державної премії ім. Т. Шев-
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БАБИЧ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Бабич Сергій Олексійович (нар. 13.12.1939 р., с. Рогачів Баранівсь-
кого р-ну Житомирської обл.)

Націоналіст, професійний революціонер. Провів у неволі 27 років і 
4 місяці, з них 24 роки в камерах.

Народився в селянській родині. У рідному селі закінчив 7 кла-
сів. З 1959 працював на Житомирському меблевому комбінаті, нав-
чаючись у вечірній школі.

Уперше заарештований КГБ 13.04.1960 за розповсюдження ан-
тикомуністичних листівок із закликом до робітників не просити, 
а вимагати своїх прав, з гаслом «Геть комуністичну систему гніту і 
терору!». Засуджений Житомирським обласним судом 26.05.1960 за 
ст. 7 ч. 1 Закону СРСР від 25.12.1958 «Про кримінальну відповідаль-
ність за державні злочини» на 3 р. ув’язнення. Термін відбував у мор-
довських таборах (з червня 1960 – в 14-му, з жовтня – в сел. Бараше-
во, з червня 1961 – в 17-му, з серпня 1962 – в 7-му т/п), з вересня 1962 
до квітня 1963 – у Владимирській тюрмі «за порушення режиму».

Указом ПВР від 5.05.1961 встановлено режими утримання в’яз-
нів; для «особливо небезпечних державних злочинців» – суворий, 
особливий і тюремний. Зони стали голодними, режим у тюрмі був 
особливо жорстокий. Від постійного недоїдання Б. дуже схуд: роди-
чі були вражені, побачивши його після звільнення 13.04.1963.

«У 1962 р. я вже знав, що не матиму сім’ї, що не буду причетним до 
продовження людського роду. Я не міг народжувати рабів. Я був рабом. 
А раб не повинен народжувати раба – це аморально» (Зі спогадів Б.).

Через місяць після звільнення в с. Рогачів до Б. приїхав Борис 
Бульбинський, з яким сидів у Мордовії, і розказав про існування все-
союзної організації, яка видала листівки російською мовою з ідеями 
демократизації, багатопартійності, проти відродження сталінізму. Б. 
не збирався в неї вступати, але вирішив допомогти Бульбинському, 
бо розраховував на його допомогу в створенні своєї, української гру-
пи, яка б допомагала політв’язням організовувати втечі з метою про-
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довжувати боротьбу. Б. розповсюдив 1800 листівок у Житомирській 
обл. Будучи заарештованим, Бульбинський видав людей, які розпов-
сюджували його листівки.

Б. заарештували 27.09.1963. Слідство вів Київський КГБ. Оскіль-
ки Б. не зізнався в розповсюдженні листівок, а показів Бульбинсько-
го було замало, то КГБ вдався до фабрикування справи. За 10 днів 
до суду Б. відвезли в Рівне. На закритому засіданні суду, що відбув-
ся 17–19.02.1964, Б. не визнав себе винним і не каявся, а попросив 
суд записати, що він остаточно переконався у правоті українського 
націоналізму. Одержав 10 р. таборів особливого режиму, визнаний 
особливо небезпечним рецидивістом.

Карався в таборі № 10, Мордовія. Готувався до втечі. Мав на-
мір іти на «заборонену зону» напролом увечері, під час демонстрації 
кіно. 14.08.1964 о 2 год. дня, працюючи на розширенні промислової 
зони, проліз під огорожею за 30 м від солдата. Відсутність Б. заува-
жили, коли в’язнів знімали з роботи. Піймали його 16.08 о 1-2 год. 
ночі в с. Коперзань у районі 17-го табору. Командиром взводу, який 
піймав Б., виявився його односельчанин, тому його не вбили і на-
віть не побили. У жовтні 1964 Б. засуджений на 3 р., термін ставав 
12 р.. Замість касаційної скарги Б. заявив протест, що засуджений 
незаконно, тому знову буде тікати (суд записав: «буде тікати тому, що 
його утримують не на Україні»). Оскільки за ст. 70 КК РРФСР, ч.ІІ, 
термін не міг бути більшим 10 р., Верховний суд Мордовії змінив 
вирок: 10 р. таборів особливого режиму, починаючи з дня суду, з них 
3 р. тюремного ув’язнення.

Під час слідства Б. намагався втекти зі слідчого ізолятора у сел. 
Явас (Мордовія). Наглядачі виявили підготовку – обійшлося п’ятьма 
добами карцеру.

24.12.1964 на вокзалі у Владимирі під час посадки у воронки Б. 
кинувся поміж двох лав ошелешених солдатів. Був поранений у ліве 
стегно. Через метрів 100 бігу нога відмовила. У лікарні його тримали 
до 22.01.1965. У розслідуванні Б. участі не брав. На суді 19.02.1965 
заявив, що комуністи термін «революціонер-професіонал» підміни-
ли терміном «особливо небезпечний рецидивіст». Суд спрямував Б. 
на експертизу в Інститут ім. Сербського, де він пробув з 26.03 до 
13.05.1965. Після експертизи Б. 10 днів утримували в «Бутирці» в 
камері смертників. Ставилися як до приреченого на розстріл.

Владимирський суд призначив покарання 3 р. тюремного ув’яз-
нення, які погасила санкція статті до 10 р. У січні 1968 відправлений 
зі Владимира в 10-й мордовський табір.
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У кінці літа 1972 Б. вивезли в КГБ м. Саранська, потім у сел. 
Сосновка, куди тим часом перевели весь табір особливого режиму. 
Працював на шкідливому виробництві – шліфування скла.

У 1974, за рік до закінчення терміну, Б. перевели в 19-й табір 
суворого режиму (сел. Лісне). Б. брав участь у боротьбі за статус по-
літв’язня, за що його відправили в сел. Барашево, в 3-й табір, а через 
4 міс. вивезли спецконвоєм із ШІЗО в м. Житомир і 27.01.1975, з 
закінченням терміну, звільнили.

Жив у рідному селі Рогачів. 11.06.1976 його заарештували по до-
розі на Волинь, відвезли в Житомирське УВС, побили, вимагаючи 
зізнань у викраденні зброї. У той же час удома провели обшук і 
вилучили видання «Хроника текущих событий» та книгу про голод в 
Україні. Їх виділили в окреме провадження, але справу за ст. 62 не 
порушили. У серпні на судовому засіданні Новоград-Волинського 
районного суду Б. не визнав своєї причетности до викрадення зброї, 
вимагав додаткового розслідування. Суд зіґнорував ці вимоги. КГБ і 
слідчі органи МВС, звичайно, не сумнівалися, що автомат знаходив-
ся в Б. Його живим не випустили б. Обміркувавши своє становище, 
Б. віддав автомат і повів справу так, що в справі не було достатніх 
доказів його причетності до викрадення зброї. Однак суд виніс мак-
симальний вирок: 5 р. тюремного ув’язнення та 10 р. таборів особли-
вого режиму за ст. 223 КК УРСР.

З вересня 1976 карався у Вінницькій в’язниці. Через 3 р. за 
сприянням замполіта Крижанівського Б. перевели в табір особливо-
го режиму в м. Бердичів, через 4 місяці – в м. Ізяслав, потім у табір 
№ 60 (Луганська обл.), відтак у табір № 96 (Городище Рівненської 
обл.). Переміщення пов’язані з його приготуваннями до втечі і неба-
жанням адміністрацій мати в себе такого в’язня. У Городищі райсуд 
на клопотання адміністрації (насправді КГБ) перевів Б. у Вінницьку 
тюрму на три роки.

У кінці листопада 1983 у Б. вилучили автобіоґрафію (писав про 
Владимирський централ, про Мордовські табори). 13.12.1983 Б. ки-
нули в камеру № 4 в напівпідвалі – «прес-хату». Наглядач кинув: 
«Приймайте вора!» У камері було 5 осіб. Б. збагнув, що вони мають 
завдання побити його. Побитого Б. вивели в карцер і капітан сказав: 
«Ну що? Я ж тобі казав: не пиши...»

У грудні 1984 Б. повернули в Городище, де перебував до звіль-
нення.

Б. захищала «Міжнародна амністія».
23.05.1989 померла мати Б. Він просив звозити його на похорон. 

Дорогу собі й конвою – 120 км – згоден був оплатити. Відмовили. 
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Через два тижні, 07.06.1989, Б. звільнили за 8 місяців до закінчення 
терміну.

Б. вступив в Українську Гельсінкську Спілку, з її перетворенням 
на партію був членом Української Республіканської партії. З леґалі-
зацією в 1992 ОУН(б) в Україні під назвою «Конґрес українських 
націоналістів» очолював її Житомирську обласну організацію. Вису-
вався кандидатом у народні депутати в 1996 і 1998.

Разом із мешканцем с. Базар Народицького р-ну Павлом Єсип-
чуком знайшов поховання загиблих у бою з червоними 17.11.1921 во-
яків Повстанської Армії – учасників Другого зимового походу, яки-
ми командував ґенерал-хорунжий Юрко Тютюнник, і впорядкував 
їхні могили. Разом з архітектором О.Борисом керував спорудженням 
меморіалу в с. Базар.

Живе в м. Житомирі.
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БАРЛАДЯНУ-БИРЛАДНИК 
ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Барладяну-Бирладник Василь Володимирович (нар. 23.08.1942, 
с. Шибка Григоріопольського р-ну, Молдова)

Учений філолог, публіцист, поет, прозаїк, автор самвидаву, право-
захисник, громадський діяч.

Народився в українському селі над Дністром. Батько 03.03.1945 
репресований як син ґенерал-хорунжого Армії УНР Андрія Гулого-
Гуленка і загинув на уранових рудниках у Монголії.

1964 Б. закінчив Одеську школу військових кореспондентів, 1970 
факультет російської філології Одеського університету. Як історик 
мистецтв, у 1966-69 рр. практикувався в музеях Москви, Ленінграда, 
Західної України, в Празькій національній галереї. 1971-72 рр. вив-
чав румуністику й болгаристику в Бухарестському та Софійському 
університетах. Опрацював колосальну літературу, має феноменаль-
ну пам’ять, здобув енциклопедичні знання. З грудня 1969 до травня 
1974 завідував кабінетом мистецтвознавства в Одеському універси-
теті, викладав історію світового й українського мистецтв, класич-
ну європейську літературу, етику й естетику в Одеському інституті 
інженерів морського флоту. Досліджував українське народне і про-
фесійне мистецтво, середньовічні літературно-мистецькі та релігійні 
зв’язки України з Болгарією, Сербією, Грецією, Італією та румунсь-
кими землями. Підготував дисертацію «Образ людини в живопису й 
літературі Другого Болгарського царства 1118 – 1396», та її не суди-
лося захистити. У грудні 1970 на Міжнародній конференції «Украї-
на – Болгарія» в Одесі виголосив доповідь «Ренесансні риси в жи-
вопису Другого Болгарського царства та України-Руси», яка одразу 
привернула увагу КГБ. Написав моноґрафію про життя і творчість 
українського художника Михайла Жука, статті з питань україно-ру-
муно-болгарських зв’язків.

Вірші російською мовою публікувалися з 1960 р., з 1965 – тільки 
українською. Перехід на рідну мову призвів до творчого вибуху, що 
вилився у збірку «Ший, дружино, швидше прапор».
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Під псевдонімом Ян Друбала пише для самвидаву статті з історії 
національного питання в Російській імперії та в СРСР, підтримує 
зв’язки з багатьма дисидентами й патріотами, зокрема, з Н.Строка-
тою-Караванською.

Переслідування Б. за патріотичні й наукові переконання розпо-
чалися в травні 1972. На допиті в КГБ 28.01.1974 його звинуватили 
в українському націоналізмі. 11.03.1974 Б. виключений з КПРС, 5.05 
звільнений з роботи в Одеському університеті «без права працювати 
в ідеологічній сфері», тобто в науковій і викладацькій. Потім звіль-
няють з Музею народної архітектури й побуту в Києві. Шукаючи 
роботу, пише монографію «Художник Михайло Жук», яка досі не 
видана. У травні 1976 Б. влаштувався старшим науковим співробіт-
ником Одеського музею західного і східного мистецтв. Наукові стат-
ті публікує під прізвищами друзів.

16.06.1976 під час обшуку в квартирі Б. КГБ вилучає збірку пат-
ріотичних віршів «Ший, дружино, швидше прапор», автобіоґрафіч-
ну повість «Компромісу не буде», багато науково-публіцистичних 
статей про політичну ситуацію в Україні та з історії національного 
питання. Через це у вересні за вказівкою КГБ його звільняють із 
Музею без документів для працевлаштування.

У грудні 1976 Б. передав керівникові Української Гельсінкської 
Групи (УГГ) М.Руденку копію своєї заяви на ім’я прокурора Одесь-
кої обл. з протестом проти переслідувань за національними моти-
вами, а також статтю «До людей доброї волі» й автобіоґрафічний 
нарис «А як же інакше?». Російський текст нарису в 1977 був опублі-
кований у Парижі, друге видання – у книжці «Лихо з розуму» (1979). 
Б. розповсюджував матеріали УГГ.

Заарештований Одеською прокуратурою 02.03.1977. Під час аре-
шту оголосив безтермінову голодівку, яку на прохання рідні зняв 
після суду, що відбувся 27–29.06.1977. Засуджений на 3 р. позбавлен-
ня волі в таборах загального режиму за ст. 187-1 КК УРСР («наклепи 
на радянський державний і суспільний лад»). До звинувачення до-
лучили також наукові праці, чернетки. Б. не визнав себе злочинцем. 
Друзів і родичів на суд не допустили. Учителька Ганна Голумбієвсь-
ка прийшла в зал суду з квітами, але їх не дозволили вручити під-
судному. Вона зачитала заяву про відмову давати покази.

Б. утримували в таборі ОР-318/76 (с. Полиці Володимирецького 
р-ну Рівненської обл.), де він працював у кам’яному кар’єрі. Півроку 
провів у ШІЗО. Зокрема, 13.01.1980 посадили за те, що «не став на 
шлях виправлення». Оголосив чергову голодівку (загалом за три роки 
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голодував 13 місяців і 17 діб). У неволі написав збірку віршів «Між 
людством і самотністю», два цикли оповідань – «Скрижалі мага» та 
«Уроки історії», а також декілька статей з викриттям радянського 
режиму, які вийшли в Парижі в 1979 під загальною назвою «Лихо з 
розуму».

За три дні до закінчення терміну, 29.02.1980, Б. був вивезений у 
Рівненське СІЗО, де проти нього було сфабриковано нову «справу», 
він був засуджений 13.08.1980 за тією ж статтею ще на 3 р. поз-
бавлення волі. Залучені як експерти доцент Рівненського інституту 
водного господарства Максимов і доцент Рівненського педінституту 
Лещенко виявили в його віршах і наукових статтях «наклепи» на 
радянську дійсність і «дружбу народів», переплутавши, щоправда, 
монгольського хана Мамая з однойменним героєм українського 
фольклору.

З 04.11.1980 Б. утримували в таборі № 28 у м. Сніжне, з 17.01.1981 
в таборі № 82 у с. Гостре Червоноармійського р-ну Донецької обл.

Звільнений 28.02.1983. Працював в Одесі електромонтером. На-
писав повість «В дорозі до матері», історичну драму «Овідій», збірку 
віршів «До Оксани», а також низку статей з питань історії українсь-
кої культури.

З початком «перебудови» Б. знову активно включається в право-
захисну і національно-визвольну боротьбу. 06.09.1987 разом з М.Гори-
нем, І.Гелем, З.Попадюком, С.Хмарою і В.Чорноволом створив Ук-
раїнську ініціативну групу за звільнення в’язнів сумління, яка 08.09.1987 
увійшла до Міжнародного комітету захисту політв’язнів.

У вересні 1987 Б. увійшов до редакції відновленого В.Чорноволом 
у серпні журналу «Український вісник» (УВ), був членом редколе-
гій журналів «Кафедра» і «Українські перспективи», де опублікував 
низку статей. 30.12.1987 вся редколегія «УВ», в т. ч. й Б., вступила 
в Українську Гельсінкську Групу (УГГ). 11.03.1988 Б. в числі 19 її 
членів підписав «Звернення УГГ до української та світової громад-
ськости» про відновлення її діяльності. 07.07.1988 вона була трас-
формована в Українську Гельсінкську Спілку (УГС). Зі створенням 
на її основі Української Республіканської партії (УРП) Б. залишив-
ся позапартійним.

1990 Б. побував у Канаді та США з лекціями про політичну си-
туацію в Україні. У Торонто вийшли збірки есе «Біля воріт держави» 
та «Ще раз про неволю». Публікує десятки статей у пресі з політич-
них питань: «П’ята колона», «Як розв’язати молдавський вузол», «Як 
розрубати кримський вузол», «Історія московського бандитизму» та ін.
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1992 Б. повертається до викладацької роботи в Одеському уні-
верситеті, у 1994 читає лекції в Духовній Академії УПЦ Київського 
Патріархату.

1993 р. редагував кишинівський журнал «Українські перспек-
тиви».

Б. – автор понад тисячі наукових, науково-публіцистичних пра-
ць українською, російською, румунською, німецькою, англійською та 
французькою мовами.

Член Спілки письменників і Спілки журналістів України. Ука-
зом Президента України від 26.11.2005 нагороджений орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня.

Бібліоґрафія:

I.

Автограф; Біоґрафія; «Миколин син» // Кафедра, № 1, 1988. – 
С. 33 – 39.

Ще раз про неволю... Торонто: Beskyd Graphics, 1990. – 92 с.
Біля воріт держави. – Торонто, 1990. – 112 с.
Героїзм, про який забули // Чорноморські новини, № 86 (19485), 

1996. – 13 листопада.
Між людством і самотністю. Поезії політв’язня. 1965 – 1987. – 

Одеса: Юридична література, 2002. – 264 с.

II.

Укр. вісник, 1988. – С. 145-148, 191-194, 265-267.
ХТС, Нью-Йорк. – 1977, вип. 44. – С. 6, 32, 35, 116-117; вип. 45. – 

С. 23-26; вип. 47. – С. 107-108, 125, 139; 1978, вип. 48. – С. 65; 
вип. 51. – С. 80; 1980, вип. 54. – С. 34, 65; вип. 56. – С. 111-112; 1981, 
вип. 58. – С. 74.

Укр. правозах. рух, 1978. – С. 318-323, 371-381.
Вісник репресій в Україні. – 1980: 4-21, 8-25, 9-3, 10-17; 1981: 2, 3; 

1984: 9-12.
М.Заярний. У рясі правозахисника // Радянська Україна, 1989. – 

8 лютого.
Романов Дм. Не стареют методы НКВД. // Труд, 1992. – 19 но-

ября.
Г.Касьянов. Незгодні.., 1995. – С. 169.



62

БАРЛАДЯНУ-БИРЛАДНИК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Укр. Гельс. група, в 4 т., 2001. – Т.1, с. 20, 28, 31, 39, 40; т. 2, 
с. 92, 104, 116-117, 127, 134, 137, 139, 164-168, 184; т. 3, с. 48, 68, 
91, 110-111; т. 4. с. 75, 140-141, 238-242.

Анатолій Глущак. Василів хресний шлях // Літературна Україна, 
2002. – 24 жовтня.

Захаров Б., Нарис.., 2003. – С. 29, 36, 37.
Архів Управління Служби безпеки України в Одеській області. 

Спр. 16260-П. – Т. 4. Арк. 261-272.
Анкета репресованого (Барладяну-Бирладника В.В.) // Архів Ін-ту 

українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ.

Василь Овсієнко



63

БАРСУКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

БАРСУКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Барсуківський Володимир Федорович (нар. 13.03.1938, м. Одеса).
Учасник руху за незалежність.
Батько, Федір Григорович, 1898 р.н., загинув 1944 на фронті під 

Яссами, недужа мати Ганна Сильвестрівна Бучовська не могла сама 
поставити на ноги трьох дітей, тому Володимир до 7 класу жив у 
тітки в с. Рожнятівка Томашпільського р-ну на Вінниччині. 1957 за-
кінчив Одеський технікум Міністерства промисловості продоволь-
чих товарів УРСР за фахом «технік-технолог». Два роки працював 
майстром кондитерського цеху харчокомбінату в м. Первомайськ Ми-
колаївської обл.

Ще з 5-го класу писав вірші. Це привело його до літературної 
студії при газеті «Прибузький комунар», де познайомився з Олексою 
Різниківим, Іваном Галиняком, Станіславом Швецем, Валентиною 
Кравчук та іншими молодими людьми, які під впливом спогадів про 
голод 1933 р., репресії та війни, критики культу особи Сталіна, «хру-
щовської відлиги» виробляли критичні погляди на радянську дійс-
ність. Уже в травні 1958 Б. та О.Різників дійшли думки боротися проти 
партійної диктатури. Юнаки виношували думку створити підпільну 
організацію, вели в своєму колі критичні щодо радянської дійсності 
розмови, писали вірші, які згодом були розцінені як антирадянські.

20.07.1958 р. Б. приїхав до О.Різниківа в м. Кіровоград з запи-
саними на папері окремими ідеями, гаслами та словами, що мали 
увійти до листівки. Вони склали перший варіант листівки «Обраще-
ние к народу», переписали текст від руки і кожен узяв його з собою, 
щоб доопрацювати. Та Б. загубив свою листівку, тому відновив її з 
пам’яті. 10.08 вони в Кіровограді на березі річки Синюхи доопра-
цювали листівку і підписали її абревіатурою «СОБОЗОН», що мало 
означати «Союз за освобождение народа» – організації, яку вони 
мали намір створити. Листівка була спрямована не проти Радянської 
влади (Ради в ній і не згадуються), а проти «диктаторської політи-
ки партії комуністів», яка привела народ до зубожіння і безправ’я, 
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проти брехні й дволикості, проти гонки озброєнь. Листівка закінчу-
валася закликами: «Мы желаем братства, истинного братства, а не 
вражды между народами всех стран мира! Довольно раскалывать мир 
на два так называемые «лагеря»! Долой фашистскую диктатуру пар-
тии! Нам нужна подлинная свобода взглядов, слова, печати! Мы сто-
им за признание религии и церкви государством! Долой атеистическую 
пропаганду! Да здравствует подлинная свобода народа!».

Мали намір роздобути друкарський шрифт, але поки що роз-
множили листівку на друкарській машинці Первомайського харчо-
комбінату, а Станіслав Швець – на машинці свого батька, разом 
біля 40 екземплярів. 7–10.11.1958 р., на «Жовтневі свята», Б. в Одесі, 
а О.Різників у Кіровограді розклеїли, розмістили на стендах та роз-
клали листівку в людних місцях.

11.07.1959 Б. звільнився з роботи і повернувся з Первомайська в 
Одесу. Щоб відстежувати контакти запідозрених, туди ж після школи 
радіометристів із Севастополя перевели служити матросом О.Різниківа.

1.10.1959 одночасно відбулися обшуки в Б. вдома, у Різниківа 
в кубрику, у його батьків, у С.Швеця. Того ж дня всі троє були 
затримані, 3.10 С.Швець був відпущений під опіку батьків, а Б. та 
О.Різників заарештовані. Під час слідства утримувалися в СІЗО КГБ, 
після його закінчення 1.01.1960 переведені до Одеської в’язниці, де 
сиділи вже в одній камері.

Звинувачені були за ст. 7 ч.1 та ст. 9 Закону «Про криміналь-
ну відповідальність за державні злочини» від 25.12.1958. Військовий 
трибунал Одеського округу (бо О.Різників був військовослужбовцем) 
15–19.02.1960 засудив обох на 1,5 р. ув’язнення в таборах суворого 
режиму. За ст. 9 трибунал їх виправдав, хоча прокурор вимагав 4 р. 
для Різниківа і 3 р. для Б.. Прокурор опротестував вирок, проте Вер-
ховний суд УРСР залишив його в силі.

Слід наголосити, що саме під час слідства Б. та О.Різників ус-
відомили, що вони українці, що їхня батьківщина поневолена, і ви-
рішили присвятити себе визволенню її з колоніальної залежності. 
Коли їх звели після закінчення розслідування в одній камері, вони 
свідомо перейшли на українську мову спілкування (хоча суд ще від-
були російською). Тому їхнє каяття і запевнення трибуналу, що вони 
усвідомили свої помилки і розпочнуть «нове життя», не було фальши-
вим. Формування їхньої національної самосвідомості довершувалося 
на етапі, в мордовському таборі № 11 (ст. Явас) внаслідок інтенсивної 
інтелектуальної праці та під впливом політв’язнів, особливо колиш-
ніх повстанців – українських, литовських, латиських, естонських.
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Звільнившись 1.04.1961, Б. уже 20.04 влаштувався на Одеський 
завод холодильного машинобудування спочатку робітником дерево-
обробного цеху, потім вантажником, слюсарем-випробувачем – так 
до 1968, коли закінчив українське відділення філологічного факуль-
тету Одеського університету ім. Мечникова, навчаючись вечорами.

Б. брав участь у культурницькому русі шістдесятників. Разом з 
О.Різниківим, Олегом Олійником, Галиною Могильницькою брав 
участь у збиранні книг для українців Кубані, організованому Святос-
лавом Караванським, у новорічних колядуваннях, у роботі Українсь-
кої самодіяльної хорової капели. Б. та О.Різників виготовили до 10 
фотокопій праці І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», поши-
рювали «Український вісник», статті В.Мороза, С.Караванського (зок-
рема, його позов на міністра освіти Ю.М. Даденкова), В.Чорновола, 
національно наснажені вірші Василя Симоненка, Миколи Холодно-
го, Миколи Вінграновського, Ігоря Калинця, Василя Стуса, Ліни 
Костенко, Івана Драча та ін.

Закінчивши університет, Б. працював учителем української мови, 
відповідальним секретарем обласної організації Товариства охорони 
природи, звідки його звільнили, дізнавшись про судимість. Майже 
рік не працював. Нарешті 1975 став літпрацівником багатотиражної 
газети «Радянська швея» Одеського виробничого об’єднання ім. Во-
ровського, де працював до 1992. Нині – кореспондент газети «Одесь-
кий дачник».

Брав участь у роботі Товариства української мови, «Просвіти», На-
родного Руху України, Всеукраїнського товариства політичних в’язнів 
і репресованих. Реабілітований 23.11.1992 р. військовою прокурату-
рою ОдВО. Дружина – Осипа Комарницька. Позапартійний. Живе 
в Одесі.
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БЕРДНИК ОЛЕКСАНДР (ОЛЕСЬ) ПАВЛОВИЧ

Бердник Олександр (Олесь) Павлович (нар. 25.12.1927, с. Вави-
лове Снігурівського р-ну Херсонської (нині Миколаївської) обл. – 
п. 18.03.2003, м. Київ).

Видатний український письменник-фантаст, автор понад 20 рома-
нів і повістей, футуролог, художник, композитор. Член-засновник Ук-
раїнської Гельсінкської групи (УГГ).

З родини коваля. 1930 р. з батьками переїхав у Київ, через два 
роки – у с. Кийлів Бориспільського р-ну, де пережив голод 1933 р. 
Вісім класів закінчив у с. Бурти Кагарлицького р-ну. У кінці 1943 р. 
пішов добровольцем у діючу армію, був поранений, демобілізувався 
в 1946. Навчався 1946-49 в театральній студії при театрі ім. І.Франка 
(м. Київ).

1949 Б. з юначим запалом виступив на відкритих партійних збо-
рах театру ім. І.Франка, де тоді працював (це була кампанія боротьби 
з «космополітизмом»). Б. був обурений тим, що актори театру обмо-
вляли своїх недавніх друзів і колеґ, а також тим, що за вказівкою 
«згори» перекроюються п’єси класиків. Дирекція театру потрактува-
ла виступ як антипартійний і направила подання в МВД. 24.10.1949 Б. 
заарештований у м. Галич, де працював відповідальним секретарем 
редакції газети, етапований у Київ. Лейтенант держбезпеки Розум-
ний пред’явив йому звинувачення в тому, що «будучи затятим воро-
гом Радянської влади, він систематично займався контрреволюційною 
пропагандою і агітацією, спрямованою на повалення соціалістичного 
ладу, паплюжив постанови партії і уряду, дискредитував учення Марк-
са – Енгельса – Леніна – Сталіна, компрометував колгоспні засади...». 
На суді 23.04.1950 Б. обвинувачень не визнав, більше того, повідомив 
про катування під час слідства, за що додатково був звинувачений у 
наклепі на органи правосуддя. Засуджений за ст. 54-10 КК УРСР до 
10 р. позбавлення волі, 5 р. заслання і 3 р. поразки в правах.

Спочатку карався в таборі в с. Біличі поблизу Києва, відтак на 
Печорі. Ремонтував залізниці. Після лікування від дистрофії готу-
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вався до втечі з госпіталю, та був викритий і відправлений у режим-
ний табір у Кажимі. Звідти етапований у Карагандинські табори.

10.10.1953 р. Б. втік з табору, був пійманий і засуджений за ст. 58-
 14 КК РРФСР на 10 р. позбавлення волі. Карався в закритому режим-
ному таборі у Джардасі. 1955 помилуваний.

Повернувся в Україну, розгорнув літературну діяльність. Член 
СПУ з 1957. Б. став популярним українським письменником-фантас-
том: до 1972 вийшло біля 20 його фантастичних романів і повістей: 
«Поза простором і часом» (1956), «За чарівною квіткою», «Шляхи 
титанів» (1958), «Привид іде по Землі», (1959), «Стріла часу» (1960), 
«Серце Всесвіту», «Марсіанські зайці» (1962), «Сини Світовида» 
(1963), «Діти Безмежжя» (1964), «Хто ти?» (1966), «Розбиваю громи», 
«Подвиг Вайвасвати» (1967), «Чаша Амріти» (1969), «Покривало Ізіди» 
(1969), «Зоряний корсар», (1971). Великою популярністю користува-
лися також його статті й лекції з футурології.

У квітні 1972 в квартирі М. та Р. Руденків, де мешкав Б., під час 
обшуку співробітники КГБ вилучили працю І. Дзюби «Інтернаціо-
налізм чи русифікація?» та дві друкарські машинки. 28.04 Б. оголосив 
голодування з вимогою повернути вилучене. Воно тривало 16 діб. 
Домігся зустрічі з першим секретарем ЦК КПУ П.Шелестом, який 
вибачився, але заявив, що «партійні органи не можуть втручати-
ся в діяльність КГБ». 14.05 йому повернули друкарські машинки, 
але реклама на його виступи була ліквідована, його твори перестали 
публікувати. З 1974 Б. домагався дозволу виїхати з СРСР.

13.08.1976 вийшов наказ Головного управління охорони держав-
них таємниць у друку при РМ СРСР № 31 з приміткою «для службо-
вого користування»: «Вилучити з бібліотек загального та спеціального 
користування і книготорговельної мережі СРСР книги Бердника Олек-
сандра Павловича (Олеся Бердника)». Тоді ж Б. виключений з СПУ. 
Працював декоратором-вітражистом в об’єднанні «Художник».

Восени 1976 Б. вів консультації з М.Руденком, О.Мешко, Л.Лук’я-
ненком про створення Української Гельсінкської Групи, 09.11.1976 
став її членом-засновником, підписавши Декларацію і Меморандум 
№ 1 «Вплив Європейської Наради на розвиток правосвідомості в 
Україні», де обґрунтована поява правозахисного руху, наведено спи-
сок українських в’язнів сумління.

У період з кінця 1976 до арешту 06.03.1979 брав участь у скла-
данні й підписав десятки листів і Меморандумів на захист заареш-
тованих і засуджених борців за права людини. У Б. неодноразово 
проводили обшуки й вилучали книги, вірші, рукописи, друкарську 
машинку. У кінці серпня члени УГГ і МГГ, в тому числі Б., опри-
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люднили Документ № 2 «Главам урядів держав – учасниць НБСЄ. 
Нові репресії і новий етап правозахисного руху в СРСР» з вимогою 
звільнити всіх заарештованих членів Гельсінкських груп.

14.10.1977 члени УГГ, які ще залишалися на волі, спрямували 
Раді Міністрів УРСР «Клопотання» про офіційну реєстрацію Групи 
з наданням їй права юридичної особи. 09.11 Б. написав від імені 
Групи «Маніфест Українського Правозахисного Руху». 09.05.1978 Б. 
написав відкритого листа Комітетові ООН у справах захисту прав і 
свобод людини, «Міжнародній амністії», Л.Брежнєву і оголосив голо-
дування, вимагаючи звільнення інваліда війни М.Руденка.

Заарештований Б. 06.03.1979 за звинуваченням у проведенні 
«антирадянської агітації й пропаганди». З моменту арешту Б. розпо-
чав голодування. Рідні дізналися про арешт Б. аж через два тижні. 
Інкримінувалося написання і розповсюдження статей «Свята Ук-
раїна», «Альтернативна еволюція», «Свято Матері й Дитини», поеми 
«Закляття» (до 325-річчя приєднання України до Росії), участь в 
«антирадянській організації» (УГГ) та ін. Під час слідства Б. визнав 
«помилки».

17–21.12.1979 Б. засуджений Київським облсудом на виїзно-
му засіданні в м. Кагарлик за ст. 62 ч. 2 КК УРСР і ст. 70 ч. 2 КК 
РРФСР до 6 р. позбавлення волі в таборах особливого режиму та 3 р. 
заслання. Визнаний особливо небезпечним рецидивістом.

З 16.05.1980 утримувався в таборі особливого режиму ВС-389/36-1, 
сел. Кучино Чусовського р-ну Пермської обл.

07.09.1981 – 13.01.1982 перебував у СІЗО КГБ в Києві на «профі-
лактиці». У лютому відмовився виступити свідком у справі М.Гориня. 
07.09.1982 переведений у зону суворого режиму ВС-389/35 (ст. Всех-
святська).

Улітку 1983 знову перебував на «перевихованні» в Києві. Помилу-
ваний на підставі Указу ПВР УРСР від 14.03.1984.

17.05.1984 в газеті «Літературна Україна» з’явилася заява Б., де ска-
зано, що Гельсінкський рух – це справа рук спецслужб імперіалістич-
них держав, він висловив впевненість, що «М.Руденко і Л.Лук’яненко, 
котрі попали в ворожі тенета, відійшли б зі шляху антипатріотизму 
і добровільної самоеміграції, та заважає відсутність правдивої муж-
ності».

У 1987 Б. заснував громадську організацію «Ноосферний фронт 
«Зоряний ключ», мета якої – «збереження духовних цінностей народів 
і племен, набутих у віках тяжкої космоісторії, які безповоротно втра-
чаються і девальвуються в круговеті псевдоцивілізації».
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16.12.1989 обраний провідником гуманістичного об’єднання «Ук-
раїнська Духовна Республіка», 16-22.07.1990 провів у Коломиї Всесвіт-
ній собор духовної України. Видавав газети «Свята Україна», «Згода», 
склав низку пісень.

Восени 1991 був висунутий (але не зареєстрований) кандидатом 
у Президенти України.

Після звільнення вийшло біля 15 книг Б. З 1997 року Б. тяжко 
хворів.

Похований у с. Гребені Кагарлицького р-ну Київської обл.
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Береславський Микола Олександрович (нар. 18.05.1924, с. Новоспа-
сівка Бердянського р-ну Запорізької обл. – п. 12.08.2006, м. Дніпро-
петровськ).

Учитель, активний автор самвидаву.
Б. був очевидцем колективізації, розкуркулення і виселення ук-

раїнських селян на Північ, голодомору і людоїдства в 1932-33, реп-
ресій 30-х років (у селі в одну ніч, 8.03.1938 р., було репресовано 112 
осіб, у т. ч. й учителів). Середню школу закінчив 1941 р.

Під час Другої світової війни нацисти вбили батька, двох дядьків, 
тітку, хату спалили. Б. за розповсюдження патріотичної української 
літератури, яку одержував від похідної групи ОУН, 6.05.1943 був де-
портований у Німеччину (концтабір у м. Графенгайніхен). Організу-
вав ризиковану втечу, та на 9-й день утікачі були піймані. Працював 
на тяжких земляних роботах.

За рекомендацією професора-еміґранта з Полтави і консула у 
справах українців у Дрездені з вересня 1943 до квітня 1945 Б. навчав-
ся в Українській Господарській Академії в Чехословаччині (Подєб-
ради), де зустрічався з українськими патріотами різних поколінь, 
знайомився з періодикою, літературою українських і російських еміґ-
рантів, вивчав історію України.

5.04.1945 Б. вдруге втік, але потрапив у руки радянських окупа-
ційних військ і мобілізований у Радянську Армію. Деякий час був пе-
рекладачем у таборі для німецьких полонених у м. Пірні та у Відні. Слу-
жив у Німеччині, Чехословаччині й Австрії. У 1947 демобілізований. 
У 1947-48 рр. Навчався в Республіканській спецшколі м’ясо-молочної 
промисловості у Львові та Звенигородці. У 1949-53 Б. навчався в Бер-
дянському й Донецькому педагогічних інститутах. Учителював.

Обурений політикою русифікації в Україні, порушеннями прав 
людини, Б. в 60-х роках розповсюджував інформацію про масові 
арешти й переслідування української інтеліґенції, закликав писати 
(і сам писав) протести до вищих інстанцій про порушення законів, 
розповсюджував самвидав.
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Маючи на утриманні трьох неповнолітніх дітей і хвору матір, 
Б. зневірився в можливості домогтися справедливості і вирішив 
на знак протесту проти беззаконня провести акцію самоспалення 
10.02.1969 біля пам’ятника Т.Шевченку в Києві (на зразок Василя 
Макуха на Хрещатику в Києві 5.11.1968 та чеського студента Яна 
Палаха на Вацлавській площі в Празі 16.01.1969). Заздалегідь виго-
товив гасла: «Боріться за законні права української мови!», «Свободу 
діячам української культури!». Але погода завадила Б. провести акцію 
біля пам’ятника (ішов сніг, було холодно – мінус 18 градусів) і він 
переніс її у вестибюль Київського держуніверситету. Каністрочку 
з бензином поставив за два кроки за дверима, щоб, виголосивши 
промову, швидко її схопити, надів на себе транспаранти і розпочав 
промову з закликами: «Хай живе самостійна Україна!», «Припиніть 
дискримінацію українського народу!» Але його дуже швидко скрутили 
і відвезли в КГБ.

Київський обласний суд інкримінував Б. антирадянську діяль-
ність, антирадянську агітацію й пропаганду (підтверджені, в основ-
ному, цитатами з особистих його листів), втягування інших людей в 
антирадянську діяльність, намір самоспалення.

30.05.1969 Київський обласний суд засудив Б. за ст. 62 КК УРСР, 
ч. І, до 2,5 р. позбавлення волі в таборах суворого режиму. Покаран-
ня відбував у мордовських таборах. Брав участь у різних акціях про-
тесту, голодівках, за що неодноразово був покараний.

Після звільнення в 1971 Б., попри тяжкий стан здоров’я, нама-
гався творчо працювати, співпрацював із самвидавними журналами 
«Український вісник», «Пороги», «Монастирський острів», з газета-
ми. За кордоном були опубліковані та передавалися по радіо «Свобо-
да» його праці «Хто винен?», «Куди йдемо?», «Мовні проблеми слід 
вирішувати справедливо», «Хто і як встановляв радянську владу в 
Україні» та ін. У зв’язку з цим за ним стежили, його залякували, 
викликали в КГБ на розмови, на нього були напади, його намагали-
ся виселити з Бердянська, проводили обшуки у зв’язку з арештами 
друзів – О.Мешко, Л.Лук’яненка, М.Руденка, О.Тихого, І.Сокуль-
ського та ін. Попри це Б. постійно підтримував контакти з Й.Тере-
лею, Н.Світличною, В.Калиниченком, П.Рубаном та ін.

Жив у Дніпропетровську. Незважаючи на вік і вади здоров’я, 
підтримував дружні зв’язки з багатьма колишніми дисидентами, лі-
дерами партій, груп і організацій.

28.08.1992 реабілітований. Указом Президента України від 26.11.2005 
нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
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БОГОРАЗ ЛАРИСА ЙОСИПІВНА

Богораз Лариса Йосипівна (нар. 8.08.1929, Харків, Україна –
п. 6.04.2004, Москва, Росія).

Учасниця правозахисного руху.
Батьки Б. – партійні і радянські працівники, учасники Гро-

мадянської війни, члени КПРС. У 1936 батько Лариси, Йосип Аро-
нович Богораз, був заарештований і засуджений за звинуваченням 
у «троцькістській діяльності». В 1947 році Лариса їде до батька на 
засилання – всупереч забороні матері.

В 1950, закінчивши філологічний факультет Харківського уні-
верситету, Б. працювала декілька місяців у сільській школі вчителем 
української мови і літератури. Потім вийшла заміж за Юлія Даніеля 
і переїхала в Москву. До 1961 працювала викладачем російської мови 
в школах Калузької обл., а потім Москви. В 1961–1964 – аспірант 
сектору математичної і структурної лінґвістики Інституту російської 
мови АН СРСР, працювала в галузі фонології. В 1964–1965 жила в 
Новосибірську, викладала загальну лінґвістику на філфаку Ново-
сибірського університету. 1965 Б. захистила кандидатську дисерта-
цію (1978 за рішенням ВАКу позбавлена вченого ступеня; 1990 ВАК 
переглянув своє рішення і повернув їй ступінь кандидата філологіч-
них наук).

Б. знала про «підпільну» літературну роботу свого чоловіка і 
Андрія Синявського; в 1965, після їх арешту, вона, разом з дружи-
ною А.Синявського Марією Розановою, активно сприяла перелому 
громадської думки на користь арештованих письменників. Справа 
Синявського і Даніеля поклала початок систематичній правозахис-
ній активності багато кого з тих, хто взяв у ній участь, у тому числі 
й самої Б.

У 1966–1967 Б. регулярно їздить у мордовські політичні табори на 
побачення з чоловіком, знайомиться там з родичами інших політич-
них в’язнів, вводить їх у коло спілкувань московської інтелігенції. Її 
квартира стає чимось на зразок «пересильного пункту» для родичів 
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політв’язнів з інших міст, що їдуть на побачення в Мордовію, і для 
самих політв’язнів, які повертаються з таборів після відбуття пока-
рання.

Через її квартиру пройшло багато українських шістдесятників 
і їхніх родичів. З декількома українськими в’язнями сумління Б. 
дружила і регулярно писала їм у табори – українською мовою, зро-
зуміло. Особливо близькими були стосунки з Іваном Світличним і 
Леонідою Світличною. Вони подружилися сім’ями ще в кінці 50-х, 
коли Юлій Даніель перекладав вірші українських поетів на росій-
ську мову. Б. переклала багато документів українського самвидаву 
на російську мову перед відправкою на захід. Пізніше саме вона ви-
везла з побачення з Анатолієм Марченком інформацію про тайник, 
у якому були заховані номери «Українського вісника», підготовлені 
Степаном Хмарою, Олесем та Віталієм Шевченками, поїхала у Львів 
і передала їх Олені Антонів.

У своїх зверненнях і відкритих листах Б. вперше поставила перед 
суспільною свідомістю проблему сучасних політв’язнів. Після одно-
го з такого звернень офіцер КГБ, який «займався» сім’єю Даніелів, 
заявив: «Ми з вами з самого початку перебували по різні боки барикади. 
Але ви перша відкрили вогонь».

Ці роки – період консолідації багатьох розрізнених раніше опо-
зиційних груп, гуртків і просто дружніх компаній, чия активність 
починає переростати в суспільний рух, пізніше названий правоза-
хисним. Не в останню чергу завдяки «навколотабірним» контактам 
Б., цей процес швидко вийшов за межі однієї соціальної групи – 
московської ліберальної інтелігенції. Так чи інакше, вона опинилася 
в центрі подій.

Поворотним моментом у становленні правозахисного руху стало 
звернення Б. (разом з Павлом Литвиновим) «До світової громадсь-
кості» (11.01.1968) – протест проти грубих порушень законності в 
ході суду над Олександром Гінзбурґом і його товаришами («процес 
чотирьох»). Уперше правозахисний документ апелював безпосеред-
ньо до громадської думки; навіть формально він не був адресова-
ний ні радянським партійним і державним інстанціям, ні радянсь-
кій пресі. Після того, як його багато разів передали по зарубіжному 
радіо, тисячі радянських громадян дізналися, що в СРСР є люди, 
які відкрито виступають на захист прав людини. На звернення від-
гукнулися десятки людей, багато хто з них солідаризувався з його 
авторами. Деякі з цих людей стали активними учасниками право-
захисного руху. Так, під його впливом протест проти суду заявили 
одесити Л.Тимчук, Віктор і Катерина Крюкови. Останні відвезли 
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протест у Москву до Б., але повертаючись вони були обшукані, у них 
вилучено багато літератури самвидаву, яку одержали від неї.

Підпис Б. стоїть і під багатьма іншими правозахисними текста-
ми 1967-1968 та подальших років.

Не зважаючи на заперечення з боку багатьох відомих право-
захисників (що зводилися до того, що їй, як «лідеру руху», не слід 
піддавати себе небезпеці арешту), 25.08.1968 Б. взяла участь в «де-
монстрації сімох» на Красній площі. Заарештована, засуджена за 
ст.ст. 1901 і 1903 КК РСФСР на 4 роки заслання. Термін відбувала в 
Східному Сибіру (Іркутська обл., сел. Чуна), працювала такелажни-
цею на деревообробному комбінаті.

Повернувшись у Москву в 1972, Б. не стала брати безпосередню 
участь у роботі чинних тоді дисидентських громадських асоціацій 
(лише в 1979–1980 вона ввійшла до складу Комітету захисту Тетяни 
Великанової), проте продовжувала час від часу виступати з важли-
вими громадськими ініціативами, одна або в співавторстві. Так, її 
підпис стоїть під т.зв. «московським зверненням», автори якого, про-
тестуючи проти вислання Олександра Солженіцина з СРСР, зажа-
дали опублікувати в Радянському Союзі «Архіпелаг ГУЛАГ» та інші 
матеріали, які свідчать про злочини сталінської епохи. У своєму ін-
дивідуальному відкритому листі голові КГБ СРСР Ю.В. Андропову 
вона пішла ще далі: відзначивши, що не сподівається на те, що КГБ 
добровільно відкриє свої архіви, вона оголосила, що має намір зби-
рати історичні дані про сталінські репресії самостійно. Ця думка 
стала одним з імпульсів створення незалежної самвидавської істо-
ричної збірки «Пам’ять» (1976-1984), у роботі якої Б. брала негласну, 
але досить активну участь.

Зрідка Б. публікувала свої статті в зарубіжній пресі. Так, в 1976 
вона під псевдонімом «М.Тарусевич» опублікувала (в співавторстві 
зі своїм другим чоловіком Анатолієм Марченком) у журналі «Кон-
тинент» статтю «Третє дано», присвячену проблемам міжнародного 
відпруження; на початку 1980-х викликав громадську дискусію її за-
клик до британського уряду поставитися гуманніше до ув’язнених 
терористів Ірландської Республіканської Армії.

Б. неодноразово зверталася до уряду СРСР із закликом оголоси-
ти загальну політичну амністію. Кампанія за амністію політичних 
ув’язнених, розпочата нею в жовтні 1986 разом з Софією Каллістра-
товою, Михайлом Гефтером і Олександром Подрабінеком, була її 
останньою і найуспішнішою «дисидентською» акцією: заклик Б. та 
інших про амністію був цього разу підтриманий низкою відомих 
діячів радянської культури. У січні 1987 М.Горбачов почав звільняти 
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політв’язнів. Проте чоловік Б., А.Марченко, не встиг скористатися 
цією амністією – він помер в Чистопольській в’язниці в грудні 1986.

Громадська діяльність Б. тривала і в роки перебудови та пост-
перебудови. Вона брала участь у підготовці та роботі Міжнародного 
громадського семінару (грудень 1987); восени 1989 ввійшла до скла-
ду відновленої Московської Гельсінкської Групи і деякий час була 
її співголовою; в 1993–1997 входила в правління російсько-амери-
канської Проектної групи з прав людини. В 1991–1996 Б. – керівник 
просвітницького семінару з прав людини для громадських організа-
цій Росії і СНД.

Б. – автор низки статей і заміток з історії і теорії правозахисного 
руху. Останні роки вона працювала над спогадами, редагувала бага-
то «меморіальних» текстів.

Померла 6.04.2004 р. після тяжкої тривалої хвороби.
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Борозний Степан Іванович (нар. 7.07.1921, с. Монастириха Ска-
латського повіту (тепер Гусятинського р-ну) Тернопільської обл.

Учасник національно-визвольної боротьби, член ОУН.
З заможних селян. Батько, Іван Борозний, помер 1936 р. Мати, 

Марія Кушнір, 1900 р.н., вийшла заміж за Мафтея Фостаковського, 
який з початком більшовицьких репресій пішов у підпілля. Степан 
навчався в польській ґімназії в Тернополі, а також – до приходу «пер-
ших совітів» – у вчительській семінарії в Самборі.

Окупаційна влада наклала на матір Б. такий податок, що вона 
попродала все добро і зрештою змушена була покинули хату й пе-
реховуватися по чужих селах. Степан теж переховувався в містечку 
Скалат, та коли одного разу в травні 1941 р. навідався до рідної хати, 
його схопили і в адміністративному порядку виселили в Сибір. Етап 
від станції Гримайлів тривав три тижні. 5.06.1941 до Тюмені потягом 
№ 2597 доставлено 295 сімей – 1192 особи, в т. ч. Б.. Начальник Ом-
ського управління НКВД Ішевський доповідав заступникові Нарко-
ма внутрішніх справ СРСР Чернишову:

«При отправке админссыльных из пунктов выгрузки по районам 
расселения имелись следующие недостатки:

1. В гор. Тюмени из клуба Водников, куда временно были вселены 
прибывшие семьи админссыльных, в ночь с 9-го на 10-е июня сбежал 
админссыльный Борозный Степан, 1921 г. рождения, сын Файтковско-
го – участника к(онтр)р(еволюционной) террористической организации, 
находящегося на нелегальном положении. Борозный Степан в Омскую 
область прибыл один, так как его мать Файтковская от выселения 
скрылась. Принятые немедленно меры местного розыска положительных 
результатов пока не дали, и розыск сбежавшего продолжается». (Див. 
у кн.: Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953: 
Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. – Кн. 2. 
К.: Либідь – Військо України, 1994. 688 с. С. 205. Прізвища тут напи-
сані неправильно: треба Фостаковський, Фостаковська).
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В Україну разом з теж утеклим товаришем, ґімназистом Миха-
сем Ґудзом (з Лежаківки Гримайлівського р-ну), добиралися кілька 
місяців, здебільшого пішки. Біля м. Суми перейшли фронт. Німці 
приєднали їх до колони військовополонених, але їм вдалося відпро-
ситися. Повернувшись у рідний край, Б. разом зі Степаном Проци-
ком виготовляв у друкарні в містечку Скалат підпільні листівки. 
Коли виникла загроза арешту, перебралися в с. Черниці Стрийського 
р-ну , де під виглядом студентів рільничого ліцею далі вели підпіль-
ну роботу. Наслідком доносу гестапо арештувало їх у потязі. Родичі 
зуміли домогтися звільнення Б. з Тернопільської тюрми. (С.Процик 
потрапив до Освєнцима, звільнившись, виїхав у США, був редакто-
ром Бюлетня Українського Демократичного Руху, помер 1997).

У бою з енкаведистами біля р. Стрий Б. був поранений у легеню 
та праву руку. Друзі винесли його. Переховувався в криївці в селі 
Гніздичів, яку під час облави мусив полишити ще до одужання.

15.01.1945 в лісі біля м. Калуш разом з групою підпільників був 
захоплений енкаведистами. Легені Б. кривавили. Слідство велося 
з застосуванням тортур. 16.03.1945 його, ослабленого, попід руки 
привели в суд. Військовий трибунал НКВД Станіславської обл. за 
ст. 54-І «а» та 54-ІІ КК УРСР засудив С.Борозного до кари смерти 
з конфіскацією майна. Вирок Б. сприйняв спокійно, милосердя не 
просив. Постановою Президії Верховної Ради СРСР від 23.04.1945 
розстріл замінено 20-ма роками каторги.

Тим часом материну садибу було забрано в колгосп, а мати за-
гинула 1947 р. в криївці разом з чоловіком та іншими партизанами, 
яким принесла їжу.

Б. карався, зокрема, в 3-й каторжній зоні (Норильськ), працю-
вав у кам’яних кар’єрах, на цементному заводі та на цегельні. 1953 р. 
брав участь у повстанні політв’язнів. Близько знав організаторів пов-
стання Данила Шумука, Романа Загоруйка, Костя Короля. 3–4 сер-
пня повстанці були розстріляні з кулеметів, установлених на «студе-
бекерах», що увірвалися в зону. Згодом був у таборах Іркутської обл. 
(Вихорівка, Тайшет, Суєтиха).

Згідно з Указом ПВР СРСР від 14.07.1954 постійна сесія Іркутсь-
кого облсуду 9.04.1959 замінила Б. решту терміну (5 р. 9 міс. і 10 днів) 
на заслання, яке він відбував від 28.04.1959 до 3.03.1964 в селищі 
Суєтиха (біля Тайшету) Іркутської обл. Працював у деревообробно-
му цеху на верстатах. Там одружився з Емілією Іванівною Рихліць-
кою, 1921 р.н., яка 29.10. 1945 теж була засуджена за тими ж статтями 
на 10 р., відбула понад 8 р. ув’язнення і вже вийшла на заслання. 
1961 в них народився син Орест. Родині заборонено було повертатися 
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в Західну Україну, тому звільнившись Б. оселилися в м. Нікополь 
на Дніпропетровщині. Дружина померла 1996. Б. працював на будів-
ництві, у шкільній майстерні, в котельні. Опублікував у пресі низку 
віршів.

Постановою Тернопільської облпрокуратури від 26.04.1993 вирок 
суду і постанова ПВР 1945 р. щодо Борозного «скасовані, а справа 
провадженням закрита за недоведеністю його участі в скоєнні зло-
чину і він визнається реабілітованим».
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БРОВКО ІВАН БЕНЕДИКТОВИЧ

Бровко Іван Бенедиктович (нар. 15.01.1915 р., с. Маячка Кобеляць-
кого р-ну Полтавської обл.).

Свідок трьох голодоморів, учасник трьох воєн, командир однієї 
з перших батарей «Катюш», випробувач ракетно-космічної техніки. 
Педагог, шістдесятник, учасник правозахисного руху.

З хліборобської, колись козацької, родини. Батько, Венедикт 
Андрійович Бровко, служив на флоті у Владивостоці, 1928 р. по-
вернувся додому, взявся господарювати на землі, але коли розпоча-
лася насильницька колективізація, відмовився вступати в колгосп. 
Господарство розграбували «активісти», 1933 р. батько вирішив по-
вернутися на флот, але по дорозі пропав без вісти. Мати, Наталія 
Федосіївна Карпенко, мусила записатися в колгосп. Померла 1977 р. 
в Києві. Дід, Карпенко Федосій, був учителем, культурним господа-
рем, за Центральної Ради очолював повітовий уряд.

1930 р. Б. закінчив 7 класів у Маячці, вступив у медичний тех-
нікум у Харкові, та за півроку був виключений як син «середня-
ків». 1931 р. вступив у педагогічний технікум у м. Червоноград на 
Харківщині. Та голодної осени 1932 р. мусив покинути навчання, 
повернувся додому. Був призначений учителем семирічної школи в 
с. Рудки Царичанського р-ну. У травні 1933 р. на його уроці помер-
ла з голоду учениця Марійка Хайло. Це приголомшило 17-річного 
вчителя, він став обурюватися, звинувачувати владу, в тому числі й 
директора школи Лебедя. Увечері колега сповістив Б., що директор 
повідомив у районне ГПУ про його поведінку. Б. негайно втік із с. 
Рудки додому.

Влітку 1933 р. Б. влаштувався вчителем української мови і лі-
тератури семирічної школи в с. Коханівка Сахновщанського р-ну 
на Харківщині. У травні 1934 р. порожні після голоду хати заселили 
людьми зі Свердловської обл. На цій підставі школу почали перево-
дити на російську мову викладання. Б. висловив обурення. Директор 
школи Легеза звільнив його з роботи, але не доніс. Б. влаштувався 
вчителем у м. Слов’янськ Сталінської обл.
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1939 р. Б. закінчив заочно філологічний факультет Донецького 
інституту народної освіти в Луганську і того ж року призваний у Чер-
вону Армію. Служив у м. Коломна під Москвою, в артилерійсько-
му полку. Брав участь у «визвольному поході» на Західну Білорусію 
(Гродно) та в Західну Україну (Волинь). Взимку 1939-40 рр. полк 
брав участь у фінській війні, на лінії Маннергейма, відтак повернув-
ся в Підмосков’я.

Влітку 1941 р. полк був розгромлений під Оршею. Рештки його 
були спрямовані у Московське вище артилерійсько-ракетне училище 
ім. Красіна, що евакуювалося на Урал. У кінці 1941 Б. в чині лей-
тенанта вже був командиром однієї з перших батарей гвардійських 
мінометних частин («Катюш») під Москвою. Пройшов усю війну до 
Берліна.

На початку січня 1945 р., під час Варшавського повстання, майор 
Б., тоді вже начальник штабу третьої армійської групи гвардійських 
мінометних частин («Катюш»), стоячи в покинутому будинку у пе-
редмісті Варшави – Празі, виявив українську приватну бібліотеку, і 
зважився взяти в ній кілька десятків українських книжок, які зго-
дом привіз в Україну. Це були книжки П.Куліша, М.Грушевського, 
С.Єфремова, С.Русової, Б.Грінченка, М.Возняка, М.Драгоманова, 
16-томний «Кобзар» Т.Шевченка та ін.

Тоді ж у розмові з другом, полковником Георгієм Тюліним, на-
чальником штабу «Катюш» Білоруського фронту, член ВКП(б) Б. різ-
ко негативно висловився про Сталіна. Тюлін вислухав і сказав: «Я ін-
шої думки про Сталіна. Більше такої розмови між нами не буде».

Сприяннями Г.Тюліна у травні 1945 р. Б. був включений у спе-
ціальну групу «Постріл», яка вивчала і відновлювала трофейну ні-
мецьку ракету ФАУ в інституті RABE («Reaktische Bauen», м. Бляй-
хероде, Тюрінгія). Керував нею Сергій Корольов – згодом видатний 
учений у галузі аерокосмічної техніки. 18.10.1947 р. Б. як командир 
стартового дивізіону брав участь у першому запуску балістичної ра-
кети Р-1 (ФАУ-2) на космодромі Капустин Яр (РФ). Там на обеліску, 
спорудженому на честь події, поруч з іншими вибито ім’я Б.

1948 р. Б. вийшов у відставку і почав викладати «неперспектив-
ні» предмети – українську мову і літературу в Пущі-Водиці під Киє-
вом. 1953 р. закінчив стаціонарну аспірантуру Науково-дослідного 
інституту педагогіки, викладав українську літературу в Київському 
університеті.

1957 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення 
творчості Олеся Гончара в школі», вийшла його однойменна книж-
ка. Навесні 1960 р. доцент Б. одержав квартиру в Києві і мав готову 
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до захисту докторську дисертацію з методики викладання літерату-
ри. Йому запропонували очолити кафедру педагогіки в Київському 
держуніверситеті, де працював доцентом педагогіки.

Тим часом Б. підтримував дружні стосунки з шістдесятниками, 
насамперед з Євгеном Сверстюком, якого 1959 р. прихистив у своє-
му помешканні в Пущі-Водиці. КГБ таємно прослуховував розмови, 
і коли Б. на повідомлення про вбивство С.Бандери висловився «Це 
вони, сволочі, вбили його», стеження посилилося.

Виявилося, що доцент Б., читаючи студентам курс педагогіки, 
дозволяє собі цитувати не лише Маркса чи Леніна, а й Грушевсько-
го; не лише Горького, а й Винниченка; суто педагогічні твердження 
арґументує і Макаренком, і Софією Русовою, а специфічні психоло-
гічні явища пояснює за Фрейдом. Його книжками, привезеними з 
Польщі, користуються шістдесятники, їх читають деякі студенти.

Навесні 1960 р. міністр вищої освіти Даденков послав Б. до Чер-
нівців у складі комісії з перевірки роботи місцевого університету. Тим 
часом у нього вдома був проведений таємний обшук. Обшукали і його 
матір у дорозі. Повернувшись із Чернівців, Б. був затриманий кагебіс-
тами в Києві, відвезений додому, де йому пред’явили ордер на об-
шук квартири. Усе найцінніше з книг, які збиралися протягом майже 
століття, спочатку дідом і батьком, за годину було перенесено в ма-
шину і відправлено разом з господарем у КГБ на Володимирську, 33. 
Там йому пред’явили стандартне звинувачення: «наклепи на ленінсь-
ку національну політику та антирадянська діяльність». Майже тиж-
день тривали допити, погрози, обіцянки. Кульмінацією була зустріч 
з генералом Шульженком, заступником голови республіканського 
КГБ: «Скажіть, як ви дійшли до того, що стали на націоналістичний 
шлях?». Б. відповів: «Я йду шляхом, яким ішли мій дід, мій батько – 
це трудовий шлях українця». Генерал перебив: «Єдино правильний 
шлях – це ленінський шлях, і ви як комуніст повинні знати це! Якщо 
ви не опам’ятаєтесь, то на тому шляху вам погано буде».

Того дня, 30.05.1960 р., Б. відпустили додому, а назавтра його 
викликали в університет на засідання партбюро. Секретар партбюро 
винуватив Б., що на лекціях дозволяв собі цитувати, як він висло-
вився, «злейшего врага украинского народа Грушевского» і запропо-
нував виключити Б. з КПРС та звільнити з роботи. Колеги одно-
стайно проголосували «за» і розбіглися, як миші. Вигнаний, прини-
жений, затаврований, Б. вийшов з університету. У парку Т.Шевченка 
до нього підійшов юнак, обняв і сказав: «Іване Бенедиктовичу, три-
майтеся, ми вас любимо, спасибі вам за все те добре, що ви нам по-
дарували». Це був студент, поет Володимир Підпалий.
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Назавтра, 31.05.1960, Б. покликав до себе Борис Дмитрович Ан-
тоненко-Давидович. Відбулася розмова про переслідування українсь-
кої інтелігенції (декана факультету журналістики доцента Матвія 
Шестопала, професора хімії Андрія Голуба, професора математики 
Остапа Парасюка). Після цієї зустрічі Б. та Б. Антоненко-Давидо-
вич підтримували дружні взаємини. Так, Б. возив своєю машиною 
Б. Антоненка-Давидовича, скульптора Івана Гончара в Полтаву, на 
Сорочинський ярмарок, у Старі Санжари, в Умань до Надії Суров-
цової, у Канів на могилу Тараса Шевченка. 8.08.1969 р., на 150-річчя 
П.Куліша, з Б.Антоненком-Давидовичем, Є.Сверстюком та І.Дзюбою 
їздили у Мотронівку, Батурин. У березні 1980 Б. познайомився в 
помешканні Б. Антоненка-Давидовича з Василем Стусом, ще рані-
ше – з Гелієм Снєгірьовим.

Арешту Б. уник лише завдяки заступництву московських друзів 
з галузі космонавтики, які вже поставали генералами.

Після майже дворічного безробіття, 1962 р., Б. дозволили працю-
вати на посаді доцента психології Ніжинського педінституту. Це він 
привіз у Ніжин працю І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» і 
дав її доц. Лесі Коцюбі. Проф. Григорій Аврахов передав працю літера-
турознавцеві з Пряшева Юрієві Бачі, який вивіз її в Чехословаччину, 
завдяки чому книжка вийшла друком у ФРН 1968 р. і була переви-
дана кількома мовами. Ця справа спливла в 1974 р.. Ю.Бача під тис-
ком КГБ виказав І.Чендея, той Г.Аврахова, а цей Лесю Коцюбу. Далі 
ланцюжок урвався, бо вона, замість Б., вказала на покійну особу.

З 1973 Б. – проректор Київського інституту культури. 1975 вий-
шов на пенсію.

1989 р. Оксана Мешко залучила Б. до роботи у створеному 16.06 
Українському комітеті «Гельсінкі-90», був його співголовою. У жовтні 
1990 р. у складі делегації УКГ-90 брав участь у роботі Гельсінкської 
Громадянської Асамблеї в Празі.

Автор праць з педагогіки, літературознавства, книжки про С.Ко-
рольова «Космос бідний без поетів», численних статей та інтерв’ю. 
Виступає як лектор і пропагандист знань про становлення космо-
навтики, з історії правозахисного руху.
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Василик Павло Якимович (нар. 8.08.1926 р. в с. Бориславка Пере-
миського повіту Львівського воєводства, тепер Польща – п. 12.12.2004, 
м. Коломия).

Священик катакомбної УГКЦ, єпископ-ординарій Коломийсько-
Чернівецької єпархії.

Дід Михайло і батько Яким – січові стрільці, добрі господарі. 
Мама, з дому Ксеня Кульгавець, – козацького роду, добра городни-
ця. В сім’ї було 11 дітей. Діти дістали національне і релігійне вихо-
вання. Сім’я передплачувала дитячий журнал «Дзвіночок», вечорами 
вголос читали книжки.

1933 р. В. пішов до школи. До п’ятого класу ходив у сусіднє 
напівпольське село Риботичі, відтак після шостого класу навчався 
в Перемишлі в ґімназії. Ще в третьому класі відчув, що хоче бути 
священиком. Вів аскетичний спосіб життя, гартуючи тіло й душу. 
За німецької окупації потерпав від голоду. Через нестатки не міг 
перебратися разом з ґімназією до Ярослава, тому залишився при 
Перемиській катедрі і вчився приватно.

Восени 1945, коли В. якраз приїхав допомогти копати картоп-
лю, рідне його село, що стояло на межі Бойківщини й Лемківщини, 
поляки виселили і спалили. Селяни були вивезені в с. Бариш Буча-
цького р-ну Тернопільської обл., де їх розселили по хатах депортова-
них поляків. Вони вивезли з Бориславки в Бариш увесь церковний 
скарб.

По Йордані 1946 р. В. поїхав до тітки у Львів, закінчив там 10-й 
клас, вступив у фельдшерську школу. Тяжко вразив юнака «Львівсь-
кий собор», що відбувся 8 – 9.03. 1946 р. в храмі Святого Юра. Він 
перестав ходити до цього храму. Пішов до Гавриїла Костельника і 
дорікнув йому: «Що ви наробили? Як ви посміли так зрадити Церк-
ву?» Бідолаха тільки сумно подивився на юнака, але нічого не сказав. 
У Львові всі греко-католицькі церкви були передані Московському 
патріархату. В. вибрав менше зло: став ходити до польського костьолу. 
Зі своїми духівниками розмовляв українською. Але оскільки поль-
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ська церква продовжувала полонізацію українського населення, пе-
рестав і туди ходити. Священики, які не піддалися на москвослав’я, 
відправляли Службу Божу підпільно. УГКЦ стала катакомбною. Ці 
трагічні події ще більше скріпили прагнення В. стати священиком. 
Вчився самотужки. Тим часом мав зустрічі з підпільниками ОУН, 
передав до партизанського бюлетеня свої патріотичні вірші, скупо-
вував ліки в аптеках, які батько передавав партизанам, також папір і 
стрічки для друкарських машинок.

1.04.1947 р. заарештований у Львові на пошті. Зазнав тяжких ка-
тувань. Судили його трибуналом у тюрмі разом з батьком та ще од-
ним підпільником за ст. 54-1а, 11 КК УРСР («зрада батьківщини»), 
усім – по 10 р. ув’язнення та 5 р. позбавлення громадянських прав.

В. потерпав, що на Святої Євхаристії не зможе, як завжди, вис-
повідатися, а тут уночі в камеру помилково кинули священика Це-
гельського, який висповідав усіх в’язнів, а В. йому прислужував. Це 
була велична ласка Божа, вважав В.

У вересні 1947 відправлений етапом у табір, що біля м. Мико-
лаїв на Львівщині, де був і його батько. Працював на будівництві. 
У кінці року В. перевели на Львівську пересилку, після Різдва 1948 
він прибув етапом у Челябінськ. Працював на будівництві. Через 
рік його спровадили в Башкирію на лісоповал, потім у кам’яний 
кар’єр. Тут зблизився з римо-католицьким священиком Йосифом Пу-
ковінським, поляком. Весною 1949 р. переведений у Джезказґан, на 
міднорудну шахту Покровська-39, де потрапив під обвал, після чого 
відмовився спускатися в шахту, сидів у карцері.

1.01.1950 єпископ Віктор Новиков висвятив В. на диякона, що 
дало йому право проповідувати, готувати до сповіді, відправляти мо-
лебні. Готувався до висвячення на Великдень, але під час Великого 
посту В. перевели у Спаськ, у Долину Смерті. Тут утримували 20 000 
в’язнів, дві бригади працювали тільки на копанні могил.

1952 р. приснилося В., що в чині єпископа він править Службу 
Божу в Базиліці Святого Петра в Римі на гробі Святого Йосафата 
Кунцевича. Сон збувся через 38 років.

Переведений в Ольжерес на Алтаї, де будував нафтопереробний 
завод. Працював фельдшером, якомога рятував в’язнів. Спонукав 
священиків до служби в умовах неволі, сам активно проповідував, 
за що потрапив до карцеру, на півроку до БУРу. Згодом карався в 
Омській обл., табір № 3. Тут мав табірний номер «Г-995». Дружив зі 
знавцем лікарських рослин доктором В.Кархутом, лікував психічно 
хворих, навіть робив операції. За Великодню проповідь 1954 р. пот-
рапив до карцеру на 10 діб. Ще працював художником, намалював 
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у карцері портрет сина начальника табору, за що підпілля винесло 
йому смертний вирок. Проте краяни захистили В.

Восени 1956 р. комісія звільнила В. Відправлений етапом на за-
слання в с. Новоолександрівка Устарського р-ну Новосибірської обл. 
На роботу вийшов через місяць – доглядачем і пастухом бруцельоз-
них корів. Став пастирем і для селян, які 20 р. не бачили священика, 
жили й помирали, за їхнім визнанням, «як худоба».

У серпні 1956 р. прийшов дозвіл В. повернутися на Вкраїну, в 
Бучацький р-н на Тернопільщину, до рідні. 10.11.1956 р. у Львові В. 
склав іспит на священика і 18.11 збулася його мрія: отримав свячен-
ня від владики Миколи Чарнецького, визнаного згодом Блаженним 
священомучеником. Уже на свято Архістратига Михаїла (21.11) спра-
вив першу Службу Божу в Бучачі, підпільну, звичайно. Як підпіль-
ний священик УГКЦ мандрував по Галичині і Закарпаттю, щасливо 
оминаючи засідки. Було, що люди живим колом оточували отця, не 
даючи його схопити. Так, усю ніч проти Квітної неділі 1957 р. пра-
вив він у Долішній Переволоці. Під ранок сповідав недужу і святив 
галуззя, знаючи, що хата оточена міліцією. Після проповіді йому 
відчинили вікно, але він посоромився тікати, пішов у двері і дався 
міліції в руки. Тоді люди лягли під колеса машини. Послухали лише 
священика. Після допиту в Бучачі (з матюками і побоями) В. позба-
вили прописки, що загрожувало арештом як волоцюги – за порушен-
ня паспортного режиму. Служіння не припиняв. Лише за півроку 
добився того «кріпосного штампу» в Микитинцях під Станіславом. 
На Великдень, стомленого і сонного, його заарештували в батьківсь-
кій хаті в Баришах. По дорозі били. Привезли до Станіслава і в КГБ 
влаштували театралізовану зустріч, з насмішками. Після тривалого 
виснажливого допиту викинули на вулицю, де намагалися збити ма-
шиною. У Надорожній, коли його схопила міліція, ударили в дзвін, 
збіглися люди і відбили священика, він таки справив Службу Божу. 
Таке детективне життя тривало два роки.

22.01.1959 р. В. схоплений на вулиці у Станіславі. Збіглися люди. 
В. відкрив їм, що є священиком УГКЦ і проповідував з півгоди-
ни, називаючи кагебістів бандитами. Уповноважені у справах релігії 
Станіславської області Бібик і при Раді міністрів УРСР – Вільховий 
схиляли В. перейти у московське православ’я, та він відкинув про-
позицію. Судили його в клубі с. Лисець. Свідки одностайно захища-
ли свого священика. Вирок був такий, як приснився: 5 р. ув’язнення 
і 5 р. заборони проживати в Галичині.

Завезли В. в мордовські табори, на ст. Явас, у 2-й лагпункт, у 
1960 р. – в 1-й табір, де карався також митрополит Йосиф Сліпий. 
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1961 р., з запровадженням режимів, В. як рецидивіст переведений 
на особливий режим у Явас, куди згодом привезли і Блаженнішого. 
«Я дістав від Всевишнього такі привілеї, про які не міг мріяти ні один 
студент, ні один аспірант на волі, – сказав у спогадах В. – Устократ 
винагородив Господь мої терпіння! Знав би я був на волі, що мене чекає 
за колючим дротом така зустріч – не гаючись, пішки пішов би в ці та-
бори!» Сидів з Блаженнішим в одній камері. 23.01.1963 Й.Сліпий був 
помилуваний і вивезений до Рима. Зустрілися вони через 29 років...

У кінці 1963 р. В. переведений на 1-й лагпункт (Сосновка). 
22.01.1964 р. звільнений, але з забороною жити в Галичині. Об’їздив 
пів-України, нарешті прописався на Хмельниччині, та через рік про-
писки позбавили. Добрі люди влаштували В. на державну службу: 
збирачем лікарських трав. Збирав їх 23 роки, а ночами справляв свя-
щеничий обов’язок. Жив спершу підо Львовом, потім у батьків у Ба-
риші, відтак у Бучачі.

1.05.1974 Владика Йосафат Федорик у с. Вільхівці Жидачівсько-
го р-ну на Львівщині висвятив В. на єпископа. «Мій високий духовний 
сан не додав мені привілеїв. Я далі мерз, недосипав, ходив звіриними 
стежками, втікав від переслідувачів», – казав єпископ. Інформація 
про його подвижництво вже виходила на світові засоби інформації.

1984 р. В. захворів і втратив слух. Вилікувався в Литві сприян-
нями табірного товариша о. Рачунаса Пранаса.

4.08.1985 р. у Львові зібралися щойно звільнений Йосиф Тере-
ля – голова Ініціативної групи захисту віруючих і церкви в Україні, 
отці Микола і Григорій Сімкайли, студент Ленінградської духовної 
семінарії Михайло Гаврилів і єпископ Павло В. Вони склали заяву 
Папі Римському Іванові-Павлові ІІ про вихід з підпілля багатост-
раждальної Церкви. Копію надіслали М.Горбачову. Згодом заяву під-
писали отці Володимир Війтишин, Іван і Тарас Семківи та інші – 
всього 23 священики. Інші єпископи відмовилися підписати заяву, 
мотивуючи тим, що не можуть ставити під удар Церкву. Про заяву 
дізнався світ. Під погрозами і залякуванням три священики відмо-
вилися від підписів. Один єпископ і 10 священиків під тиском КГБ 
склали «антизаяву», обізвавши підписанців «екстремістами». В. пої-
хав у Київ і переміг у дискусії кагебістських ґенералів та полковни-
ків. Тоді вони запустили проти нього анонімні наклепницькі листи.

17.07.1988 р. у Зарваниці у співслужінні багатьох священиків В. 
відправив Архієрейську Службу Божу, в якій узяло участь майже 
30 тис. вірних.

17.09.1988 р. В. запросили на розмову американські конґресмени, 
які приїхали в Москву. Розмова відбувалися в присутності п’ятьох 
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депутатів Верховної Ради СРСР, які намагалися ганьбити УГКЦ та її 
ієрархів. В. достойно захистив їх. Усі шестеро делеґатів були запрошені 
на міжнародний симпозіум журналістів. «Ми використали «гласність» 
і «перебудову» не так, як хотів Горбачов», – писав згодом єпископ.

7.02.1989 р. єпископ В. очолив делеґацію УГКЦ до Верховної Ра-
ди СРСР. 16.05, напередодні з’їзду народних депутатів СРСР, у Мос-
кву знову прибула велика делеґація УГКЦ, в т.ч. В., з наміром зустрі-
тися з М.Гобачовим. Її не прийняли. Тоді вони оголосили голодівку 
на Арбаті. Їх побачив світ. Четвертого дня з ними зустрівся депутат 
Юрій Христараднов, який подав надію на леґалізацію УГКЦ. Поетап-
на голодівка вірних УГКЦ тривала півроку.

У листопаді 1989 р., в переддень візиту М.Горбачова до Ватікану, 
було оголошено дозвіл на реєстрацію громад УГКЦ. 8.01.1990 голова 
Івано-Франківського облвиконкому вручив В. документ про переда-
чу Кафедрального собору Святого Воскресіння у власність УГКЦ.

1993 р. за благословенням Святійшого Отця Івана Павла ІІ Па-
пи Римського В. став Єпископом-Ординарієм (правлячим єписко-
пом) новоствореної Коломийсько-Чернівецької єпархії. Інтронізація 
відбулася 31.10.1993 р. в Коломиї.

У 2000 р. започаткував будівництво Катедрального Собору Пре-
ображення Господнього в м. Коломиї.

24.10.2000 р. ректорат Сетонського Університету США присвоїв 
йому почесний ступінь доктора гуманітарних наук.

1.05.2004 р. в Коломиї урочисто відзначено 30-ліття висвячення 
В. на єпископа Катакомбної Церкви.

1999 р. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
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ВЕЛИКАНОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Великанова Тетяна Михайлівна (нар. 3.02.1932, Москва – п. 19.09.2002, 
Москва).

Програміст, математик. Член Ініціативної групи захисту прав 
людини в СРСР. Упродовж багатьох років – організатор випуску «Хро-
ники текущих событий».

Народилася в родині відомого радянського вченого-гідролога, з 
1939 – члена-кореспондента АН СРСР. Із сімох сестер і братів Вели-
канових майже всі тією чи іншою мірою брали участь у правозахис-
ному русі.

В. закінчила механіко-математичний факультет МДУ (1954). 
Працювала вчителькою на Північному Уралі, потім, з 1957, – програ-
містом-математиком у Москві.

Була присутня на Красній площі 25.08.1968 під час «демонстра-
ції сімох» (одним з учасників демонстрації був її чоловік Костянтин 
Бабицький), але участі в демонстрації не брала; на суді над демонс-
трантами виступала як свідок захисту.

Активно включилася в правозахисну діяльність після арешту 
чоловіка, з другої половини 1968. Підпис В. стоїть під багатьма пра-
возахисними петиціями. У травні 1969 увійшла до складу Ініціатив-
ної групи захисту прав людини в СРСР (ІГ); брала участь у складанні 
більшості її документів.

Активна учасниця видання «Хроники текущих событий» (ХТС); 
після арешту Наталії Горбаневської взяла на себе основні організа-
ційно-розпорядчі функції – зберігання і поповнення архіву, збиран-
ня і систематизація поточних матеріалів, що надходять, пошук квар-
тир для спільної роботи, розподіл роботи між учасниками випуску, 
влаштування їхніх зустрічей для спільного редагування тексту, пе-
редрук окремих рукописних матеріалів і чорнових макетів випуску, 
створення і розподіл «нульової закладки» (тобто 10-12 екземплярів 
першого машинописного тиражу випуску). В. залишалася головним 
організатором роботи ХТС аж до свого арешту.
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Брала участь у зустрічі дисидентів в січні 1973, де внаслідок 
шантажу з боку КГБ було вирішено припинити видання; восени 
1973 вона була одним з ініціаторів його відновлення. У травні 1974, 
відразу після одночасного випуску 28, 29 і 30 номерів ХТС, що урвав 
півторарічну паузу, В., Сергій Ковальов і Тетяна Ходорович письмо-
во і відкрито заявили, що беруть на себе відповідальність за подаль-
ше поширення бюлетеня, заздалегідь відкинувши можливий шан-
таж третіх осіб.

30.10.1974 В. брала участь у прес-конференції на квартирі Анд-
рія Сахарова, присвяченої оголошенню цієї дати Днем політв’язня в 
СРСР; разом із С.Ковальовим доставила закордонним журналістам 
33-й, спеціальний випуск ХТС, що містить тільки інформацію про 
політтабори і політв’язнів.

У 1970-х квартира В. поступово стала одним з головних цент-
рів, куди стікалася інформація про політичні переслідування з усіх 
кінців країни. В. брала участь у спробах Марка Поповського ство-
рити незалежне правозахисне інформаційне агентство. Вона бува-
ла в Києві, до неї приїздили українські правозахисники, зокрема, 
О.Мешко. В. виступала на захист О.Сергієнка, М.Руденка та О.Тихого, 
Л.Лук’яненка, інших українців.

У 1976 звільнена з роботи; на її квартирі неодноразово проводи-
лися обшуки. 1.11.1979 В. була арештована. Їй інкримінувалися текс-
ти звертань ІГ в ООН, випуски ХТС, а також зв’язок із закордон-
ними видавцями бюлетеня (на суді фігурував лист до неї від Павла 
Литвинова з Нью-Йорка). 29.08.1980 Московський міський суд при-
судив В. за ст. 70 ч.1 КК РСФСР 4 р. таборів суворого режиму та 5 р. 
заслання.

Ще до суду в Москві був організований Комітет захисту Тетяни 
Великанової, куди ввійшли Леонард Терновський, Олександр Лавут, 
Мальва Ланда та ін.

Каралася в жіночій зоні мордовського табору ЖХ-385/3-4, ст. Ба-
рашево, брала участь в акціях протесту разом з українками Раїсою 
Руденко, Ольгою Гейко, Оксаною Попович, Іриною Ратушинською. 
Наприкінці 1983 відправлена на заслання в Мангишлакську обл. (За-
хідний Казахстан). У травні 1987, під час горбачовської кампанії по-
милування політв’язнів, В. було повідомлено, що вона помилувана; 
однак до грудня 1987 вона відмовлялася прийняти помилування і 
залишалася на місці заслання.

Після повернення в Москву працювала в школі, викладала ма-
тематику і російську мову в молодших класах.
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У своїй дисидентській діяльності В. завжди суворо дотримува-
лася принципу не співпрацювати з репресивними органами. Зок-
рема, вона відмовлялася не тільки давати змістовні покази, але й 
від будь-яких процесуальних дій, аж до участі в оформленні про-
токолів допитів – оскільки, як вона неодноразово заявляла, уся 
діяльність, спрямована на придушення інакомислення, апріорі не-
законна. Вона – одна з небагатьох, кому вдалося послідовно вит-
римати ці принципи під час свого слідства і суду. В. належить до 
найбільш шановних і авторитетних учасників правозахисного руху 
в СРСР.

«Т.Великанова – одна з тих людей, які в моїх очах втілюють пра-
возахисний рух в СРСР, його моральний пафос, його чистоту і силу, 
його історичне значення. <…> Вона – сильного, вольового і здорового 
за складом розуму людина. Участь Т.Великанової у правозахисному русі 
відображає її глибоку внутрішню переконаність у моральній, життєвій 
необхідності цього» (зі «Спогадів» А.Сахарова).

Похована на Ново-Хованському цвинтарі в Москві.
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Винничук Петро Миколайович (нар. 16.08.1954, с. Росохач, Чорт-
ківського р-ну, Тернопільської обл.)

Член Росохацької юнацької національно-патріотичної підпільної 
організації.

З селянської родини. Батько брав участь у національно-визволь-
ному русі. За відсутністю доказів був звинувачений у «саботажі», бо 
відмовився йти в школу ФЗН (фабрично-заводське навчання). Був 
ув’язнений у 1949-53 рр.

1970 р. Петро закінчив 8 класів Росохацької школи. Батько роз-
повідав йому про героїчну боротьбу УПА за незалежність. Читав і 
обговорював з друзями літературу патріотичного спрямування. Юна-
ки були обурені знищенням пам’ятних хрестів у селі, зруйнуванням 
церкви та могили січових стрільців. Арешти української інтелігенції 
1972 р. підштовхнули їх до створення підпільної молодіжної органі-
зації, яка поставила своїм завданням боротися за незалежність.

5.11.1972 р. в лісі на галявині, де раніше зупинялися партизани 
УПА, в урочистій обстановці – зі свічками, вклякнувши на коліна 
перед хрестом і образом Божої Матері, – В., Володимир Мармус, 
Володимир Сеньків і Петро Вітів склали присягу на вірність Ук-
раїні. Вони зобов’язалися вважати боротьбу за незалежність найви-
щим своїм обов’язком. Присягу написав В.Мармус. Згодом до орга-
нізації були прийняті Микола Мармус, Микола Слободян, Андрій 
Кравець, Микола Лисий та Степан Сапеляк. Того ж дня В. разом з 
В.Сеньківим та В.Мармусом зірвав два червоні прапори, які були 
встановлені в селі до Жовтневих свят.

Організація вирішила запротестувати проти арештів української 
інтелігенції. Обрали дату 55-ї річниці проголошення Української На-
родної Республіки ІV Універсалом Центральної Ради та 54-ї річниці 
Злуки УНР і ЗУНР. В. узяв активну участь у підготовці та здійснен-
ні цієї головної акції організації. Зокрема, він придбав шпалеру на 
листівки, а ввечері 21.01.1973 брав участь у встановленні в м. Чорт-
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кові 4 українських національних прапорів та вивішуванні 19 листі-
вок, які закінчувалися гаслами: «Свободу українським патріотам!» 
«Ганьба політиці русифікації!», «Хай живе зростаючий український 
патріотизм!», вимогами свободи друку, мітинґів і зібрань.

Арешти розпочалися в лютому. В. був заарештований 11.04.1973 р. 
Упродовж 10 діб заперечував причетність до справи, але, припертий 
доказами та погрозами слідчого запроторити до психіатрички, му-
сив їх підтвердити. Засуджений разом з шістьма іншими членами 
організації на закритому засіданні Тернопільського обласного суду 
24.09.1973 за ст. 64 («участь в антирадянській організації») та 62 ч. 1 
(«антирадянська агітація і пропаганда») до 4 р. позбавлення волі в 
таборах суворого режиму та 3 р. заслання. Символічно, що під час 
оголошення вироку раптом погасло світло – присуд, як і присягу, 
прийняли при свічках, які тримали охоронці.

Карався в мордовському таборі суворого режиму ЖХ-385/19, пос. 
Лєсной Теньгушовського р-ну, разом з М.Слободяном. Працював на 
пилорамі разом з повстанцем Миколою Кончаківським, спілкувався 
з вояками УПА Дмитром Синяком, Іваном Мироном, Михайлом 
Жураківським, Романом Семенюком, з о.Денисом Лукашевичем, які 
сприймали молоде покоління як продовжувачів справи свого жит-
тя. Був у колі молодих політв’язнів різних національностей. Восени 
1975 р. етапований до пермського табору ВС-389/37, пос. Половин-
ка Чусовського р-ну, де були зібрані майже всі його посправники. 
Брав участь в акціях протесту, в підготовці інформації про події в 
зоні. У зв’язку з вилученням пам’ятної листівки (козак, намальова-
ний В.Мармусом) з підписами друзів 5.04.1977 відмовився виходити 
з зони – його кілька годин тримали в наручниках і винесли на етап 
живосилом. За це у Свердловську був кинутий у карцер.

30.04.1977 прибув на заслання в пос. Білий Яр Томської обл., 
звідти направлений у с. Полудьоновка, Разом з засланцем А.Кравцем 
відремонтували покинуту хату, де стали жити. Працювали на фермі.

У серпні 1977 у В. виявилося тяжке зараження крові – це був 
наслідок примусового щеплення перед етапом. Урятувала його від 
загибелі Людмила Смишляєва, з якою згодом одружився. Його не-
одноразово викликали кагебісти за листування з іншими засланця-
ми, зокрема, з В.Чорноволом.

У кінці березня 1980 р. В. повернувся у с. Росохач. Узяв шлюб 
у церкві. Мають синів Миколу 1978 р.н. та Івана 1981. Працював у 
колгоспі, виїздив на сезонні роботи в Чернігівську та інші області, 
щоб заробити на хату.
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У кінці 80-х – на початку 90-х рр. брав активну участь у русі за 
незалежність. Член-засновник Чортківського «Меморіалу», член Ук-
раїнської Гельсінкської Спілки, Української Республіканської партії, 
нині член Республіканської Християнської партії.

Реабілітований відповідно до Закону УРСР від 17.04.1991 р. «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Указом Президента від 18.08.2006 В. нагороджений орденом «За 
мужність» І ступеня.
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Вінс Георгій Петрович (нар. 04.08.1928, м. Благовєщенськ – 
п. 11.01.1998, м. Елхард, шт. Індіана, США)

Проповідник, секретар Євангельських християн-баптистів (ЄХБ).
Батько Георгія, баптистський проповідник, загинув у таборі 1943 р. 

Мати була заслана в Сибір, 1964-1967 рр. ув’язнена в таборах, активно 
працювала в Раді родичів в’язнів ЄХБ.

В. закінчив Київський політехнічний інститут за фахом інже-
нер-економіст.

Ще в 1945 р. приєднався до Всесвітньої Ради церков (РЦ ЄХБ).
Одружений, батько п’ятьох дітей, у т.ч. Петра ВІНСА, члена УГГ.
На початку 60-х у середовищі баптистів стався розкол. Части-

на громад прагнула більшої автономії, ніж це було передбачено но-
вим законодавством про релігійні культи 1961 р., зокрема, свободи 
релігійного виховання дітей, свободи проповідування, добродійності 
і т.д. Рух очолила ініціативна група, а пізніше Оргкомітет скликан-
ня Всеросійського з’їзду євангельських християн-баптистів, членом 
якого В. був обраний у 1963 р.

Як Секретар Оргкомітету влітку 1964 р. В. брав участь у важли-
вих переговорах з Радою у справах релігійних культів при Раді мініст-
рів СРСР.

Того ж року В. полишив роботу в науково-дослідному інституті 
і став мандрівним пастором. 1963-1965 рр. за доручення Оргкомітету 
підписав численні скарги і листи в урядові установи і до віруючих, у 
тому числі з вимогою зустрічі з М.Хрущовим.

Вигнаний із середовища «офіційних» баптистів м. Києва, він 
об’єднав довкола себе київських ініціативників. Київська громада 
незабаром стала найчисельнішою і найактивнішою в Україні. Тоді 
ж почалися переслідування В. з боку влади. Поки що вони мали ад-
міністративний характер – численні затримання, короткочасні ареш-
ти, обшуки і штрафи.
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Кримінальна справа проти В. вперше була порушена 1965 р., 
однак незабаром її закрили у зв’язку зі зміною релігійної політики 
після усунення Хрущова від влади.

19.09.1965 р. В. взяв участь у зборах оргкомітету, які постанови-
ли реорганізувати Всесвітню Раду церков. Він обраний секретарем 
Ради.

Підписав лист О.Косигіну, в якому повідомив про створення 
Ради церков ЄХБ.

19.05.1966 р. В. був арештований біля приміщення ЦК КПРС 
у Москві. 21-30.11 того ж року разом з головою Ради церков ЄХБ 
Г.К.Крючковим засуджений Московським міським судом за ст. 142 
ч. 2 КК РСФСР («Порушення законів про відокремлення Церкви 
від держави», аналог ст. 138 КК УРСР) на 3 р. таборів загального 
режиму. Винним себе не визнав. Йому інкримінували організацію 
демонстрації 16-17.05 і поширення релігійної літератури, спонукан-
ня батьків-баптистів прилучати дітей до релігії.

У вересні того ж року представники адміністрації табору запро-
понували В. стати «стукачем», погрожували новим терміном, але він 
відмовився. З 20 по 30 вересня тримав голодівку на знак протесту 
проти погроз.

19.05.1969 р. звільнений і повернувся в Київ. У тому ж році на 
Тульській нараді переобраний секретарем РЦ ЄХБ.

24.08 того ж року під виглядом обряду одруження двох членів 
Київського об’єднання церков РЦ ЄХБ скликав збори, у яких узяли 
участь понад 500 осіб. Організував видавництво «Християнин», Раду 
родичів в’язнів – членів церков ЄХБ і бюлетень Ради. Брав участь у 
виданні журналів «Братський листок», «Вісник спасіння», «Юність», 
у складанні Статуту РЦ ЄХБ та підручника на біблійні теми «Пісня 
пастуха», опублікував статті про мученицьку смерть в армії баптиста 
Моісеєва І.В., статті «Вірність» і «Великі принципи Біблії».

24.01.1970 засуджений умовно на 1 рік як «дармоїд» з відрахуван-
ням 10% зарплатні та визначеним місцем роботи на одній з київсь-
ких фабрик. Того ж дня у селищі Борове Київської обл. і 10 червня 
того ж року в лісі біля Пущі-Водиці під Києвом організував збори, 
де виступив із проповідями.

28.08 заявив протест Київській прокуратурі з зв’язку з порушен-
ням проти нього справи і заявив, що полишає роботу, дім і йде в 
підпілля. 29.11 того ж року заочно засуджений за «дармоїдство».

31.03.1974 р. заарештований на Уралі, звинувачений за ст. 138 
ч. 2 (порушення законів про відокремлення церкви від держави), 



�0�

ВІНС ГЕОРГІЙ ПЕТРОВИЧ

187-1 («наклепи на радянський державний і суспільний лад»), 209 
ч. 1 (посягання на особу під виглядом виконання релігійних об-
рядів) КК УРСР. Слідство провадилося в м. Києві. 31.01.1975 р. за-
суджений Київським обласним судом на 5 років таборів і 5 років 
заслання з конфіскацією майна. В. відмовився від адвоката-атеїста 
і просив запросити як захисника норвезького юриста Герема. Крім 
того, В. заявив ще 17 клопотань, серед них: направити запит до Ради 
у справах релігій при РМ СРСР про справжню причину ліквідації 
Спілки баптистів у 1935 р. й оголосити відповідь у суді; повідомити, 
скільки віруючих засуджено за віру і померли в неволі з 1929 р. до 
січня 1975 р. Суд відхилив усі клопотання. В. заявив відвід усьому 
складові суду і відмовився від участі в процесі. До початку процесу 
12 діб голодував. Прокурор розпочав свою промову з того, що Кон-
ституція СРСР ґарантує свободу сумління і що Ленін заповідав бо-
ротися з віруючими тільки ідейно. Разом з тим зажадав 5 р. таборів 
і 5 р. заслання. Суд задовольнив вимогу прокурора. Винним себе у 
вчиненні злочину В. не визнав.

Покарання відбував у Якутії, сел. Табага, табір ЯД 40/7.
У жовтні 1976 р. Палата представників конґресу США схвалила 

резолюцію з закликом до керівництва СРСР звільнити В.
Група французьких адвокатів, що приїхала до Києва, марно 

домагалася зустрічі з керівництвом МВС, щоб побесідувати про 
справу В.. В СРСР А.Д.Сахаров, Г.Под’япольський, С.А.Ковальов і 
Т.Великанова звернулися з відкритим листом на захист В. до Всес-
вітньої Ради Церков і Міжнародної Амністії. З таким же зверненням, 
адресованим Папі Римському, виступив московський Християнсь-
кий комітет захисту прав віруючих в СРСР.

Адміністрація табору зберігала Біблію В. на складі, на руки її не 
видавала, мотивуючи тим, що ув’язнені мають право користуватися 
тільки книгами, виданими в СРСР, а це закордонне видання.

Привезену влітку 1976 р. дружиною на побачення Біблію, що 
видана в СРСР, відповідальний працівник КГБ Якутії пообіцяв 
передати В., але восени книга повернулася в Київ поштовою бан-
дероллю з листом, підписаним тим само працівником: «Оскільки 
ця книга суперечить духові марксизму-ленінізму, вона не може бути 
допущена в місця позбавлення волі».

У січні 1977 р. В. знову звернувся до прокуратури з проханням 
дозволити тримати при собі Біблію і знову одержав відмову.

21.01.1977 А.Д.Сахаров звернувся до Президента США Дж. Кар-
тера з проханням допомогти негайно звільнити політв’язнів, які по-
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терпають від хвороб. У доданому списку було й прізвище В.. З анало-
гічним проханням звернулася до президента США і родина В.

У лютому 1977 р. В. два тижні провів у Якутській обласній лікар-
ні МВС у зв’язку з приступами стенокардії, гіпертонії, що почастіша-
ли, хворобою нирок, кровотечею ясен, фурункульозом як наслідком 
виснаження й авітамінозу.

Наприкінці 1978 – на початку 1979 р. В. двічі возили у Москву, 
де утримували у в’язниці Лефортово.

Уночі з 27 на 28 квітня 1979 р. у Нью-Йоркському аеропорту ім. 
Кеннеді В. був обміняний разом з чотирма політв’язнями на радянсь-
ких громадян – колишніх службовців ООН, звинувачених у шпи-
гунстві.

Жоден з п’ятьох не знав про майбутній обмін, згоди ні в кого не 
питали – акція була оформлена як позбавлення їх радянського гро-
мадянства і видворення з країни. Відповідний указ був зачитаний 
кожному в Лефортовській в’язниці в Москві.

13.06.1979 родина в повному складі (8 осіб) вилетіла в США для 
возз’єднання з В.

Рада церков ЄХБ підтвердила, що В. і в еміґрації залишається 
секретарем Ради й одночасно є її закордонним представником.

Видавав «Prisoner’s Bulletin Voice of Persecuted Church in the Soviet 
Union». Пам’яті В. присвячений спецвипуск ж. «Живой поток», 1998, 
№ 7.
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Вінс Петро Георгійович (нар. 01.05.1956, м. Київ),
Член Української Гельсінкської Групи (УГГ). Активіст руху єван-

гельських християн-баптистів.
Петро народився в сім’ї лідера баптистів України Георгія Вінса 

в м. Києві. Його дід, баптистський проповідник П.Я.Вінс, загинув 
у таборі в 1943 р.. Бабуся, пізніше активістка Ради родичів в’язнів 
Євангельських християн-баптистів (ЄХБ), була заслана в Сибір, у 
1964-1967 р. ув’язнена в таборах. Батька, секретаря Ради церков ЄХБ, 
неодноразово заарештовували. У 1975 р. він був засуджений на 5 р. 
таборів і 5 р. заслання.

У дитинстві Петро переніс кілька тяжких операцій, у зв’язку з 
чим знятий з військового обліку за станом здоров’я.

Наприкінці 1976 р. разом з матір’ю й сестрами направив листа 
Президентові США Дж. Картерові на захист батька, Г.Вінса.

Приєднався до правозахисного руху, представляв у ньому справи 
релігійних конфесій. 06.02.1977 р., назавтра після арешту М.Руденка, 
вступив до Української Гельсінкської Групи (УГГ).

14.03.1977 р. був викликаний у Донецьк на допит у справі Руден-
ка – Тихого, але не поїхав.

Невдовзі В. звільнили з роботи «за скороченням штатів» (він пра-
цював техніком-освітлювачем у палаці культури). Кількаразові спроби 
влаштуватися на роботу за фахом були марними. Два місяці працював 
вантажником у магазині, але здоров’я не дозволило йому далі викону-
вати важку фізичну роботу.

В. вирішив еміґрувати. Він клопотався про дозвіл виїхати з СРСР 
на виклик родичів із Канади.

02.10.1977 р. В. затримали на вулиці і припровадили до Київсько-
го УКГБ. Там попередили: якщо не припинить антирадянської діяль-
ності, то проти нього порушать кримінальну справу.

08.12.1977 В. затриманий на вокзалі в Києві при посадці в потяг 
на Москву (він їхав на мітинг на Пушкінській площі в День прав 
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людини). Не дав себе обшукати без пред’явлення відповідних до-
кументів. Просто на вокзалі побитий, обшуканий і допроваджений 
у міліцію. При обшуку вилучені Біблія та Євангеліє (по 3-4 екз.), 
2 документи УГГ та інші папери. Після цього В. був підданий ад-
міністративному арештові на 15 діб за «непокору міліції». Співробіт-
ники міліції самі заявили матері В., що били його. По закінченні 
терміну за відмову від роботи арешт було продовжено ще на 15 діб. 
Увесь час – з 08.12. до 30.12. – В. голодував. Його здоров’я різко 
погіршилося, до спецприйомника кілька разів викликали «швидку 
допомогу». Примусово не годували. Матері прокурор з нагляду ска-
зав, що проти В. порушать справу за ст. 62 КК УРСР.

12.12.1977 р. вдома у В. був зроблений обшук з участю 20 осіб, 
включаючи понятих. Вилучили: у В. – знімки О.Солженіцина іЮ.Орло-
ва, конспект роботи зі спеціальної психології; у матері – магнітофонні 
плівки з записами релігійного характеру, Біблії; у бабусі – 20 екземп-
лярів Біблії західного видання, документи Ради родичів в’язнів ЄХБ.

06.01.1978 р., за день до закінчення другого терміну, В. був звіль-
нений на протест прокурора щодо другого затримання.

13.02. В. повернувся з Якутії, куди їздив на побачення з бать-
ком, щоб той засвідчив свою згоду на від’їзд сина за кордон. Таку 
згоду, завірену адміністрацією табору, В. дістав, але 15.02.1978 р. був 
арештований на вулиці «за паразитичний спосіб життя». У момент 
арешту відібрали документи, зібрані для виїзду з країни.

6.04.1978 р. народний суд Подільського району м. Києва засудив 
В. за ст. 214 КК УРСР на 1 рік таборів загального режиму. 14.05. В. 
відправлений до табору ОР-318/73, ст. Рафалівка Рівненської обл.. 
Жорстоко побитий наглядачем, коли добирав одяг у каптьорці.

Спочатку В. працював у кар’єрі, але через слабке здоров’я за тиж-
день переведений на іншу роботу. 12.06.1978 р. за відмову копати «за-
претку» після роботи був по-звірячому побитий, кинутий на 10 діб у 
ШІЗО і знову побитий. 13.06 оголосив голодівку, вимагаючи перевес-
ти до іншого табору. 21.06. звільнений із ШІЗО за вказівкою обласно-
го прокурора по нагляду і тільки після цього зняв голодування.

На початку вересня переведений у табір УС-319/56 (с. Перехрес-
тівка Роменського р-ну Сумської обл.). 15.02.1979 р. В. звільнений, по-
вернувся в Київ. 6 і 12.03.1979 р. в домі В. знову були обшуки.

У другій половині березня В. марно намагався потрапити до кон-
сула США в Києві (він представляв також інтереси Канади) з метою 
одержати виклик у Канаду. Обидва рази невідомі зупиняли його по 
дорозі до консульства, силоміць запихали в машину, били і вивозили 
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в ліс за місто. 28.03 невідомі бандити напали на В. втретє, побили ґу-
мовим кийком і залізним прутом. Один із напасників був той самий, 
що бив В. раніше. В. знепритомнів, бандити забрали сумку В. з доку-
ментами на виїзд. Дім В. оточили аґенти КГБ, нікого не випускали і 
не впускали, погрожували В. вбивством, якщо він спробує вийти.

13.06.1979 р. родина в повному складі (8 осіб) вилетіла у США 
для возз’єднання з главою родини Г.Вінсом, якого перед тим ще з 
чотирма політв’язнями обміняли на радянських громадян – колиш-
ніх службовців ООН, звинувачених у шпигунстві.
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вип. 51. – С. 43, 80-81,140, 168, 182, 194; вип. 52. – С. 73, 108; 1980, вип. 
53. – С. 7, 41, 69, 70, 150, 158, 175.

Вести из СССР. Т. 1. 1978-1981. – Мюнхен: Права человека. – 1978, 
1-21, 2-18, 3-16, 4-31; 1979, 3-26, 5-16, 6-7, 7-3, 9-8.

Укр. Гельс. група, 1978–1982. – С. 11, 38, 45, 59, 61, 375, 433, 466.
Українська Гельсінкська Група. До 20-ліття створення. – К.: УРП, 

1996. – C. 11.
Укр. Гельс. група, в 4 т., 2001. – Т.1. – С. 53-55; Т.2. – 3, 104, 

117, 126, 128, 130-131, 185; Т.3. – 83, 86-87, 92, 100, 105-107, 110-111, 
136, 203, 207, 227; Т.4. – 17, 80-81, 199.

Захаров Б., Нарис.., 2003. – С. 29, 43, 118-119, 123.

Софія Карасик



�06

ВІТІВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ

ВІТІВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ

Вітів Петро Іванович (нар. 15.07.1956, с. Росохач, Чортківсько-
го р-ну, Тернопільської обл.)

Член Росохацької юнацької національно-патріотичної підпільної 
організації.

Наймолодший із селянської родини, де було п’ятеро дітей. 1971 р. 
закінчив 8 класів Росохацької школи. Цікавився минулим українсь-
кого народу, захоплювався боротьбою УПА за незалежність, слухав 
зарубіжні радіостанції, читав і обговорював з друзями літературу пат-
ріотичного спрямування. Дружив зі старшим родичем Володимиром 
Мармусом, належав до кола молодих патріотично настроєних одно-
сельчан, яке було обурене знищенням пам’ятних хрестів та могили 
січових стрільців у селі, зруйнуванням церкви. Арешти української 
інтелігенції 1972 р. підштовхнули юнаків до створення восени того 
року підпільної організації, яка поставила своїм завданням боротися 
за незалежність.

Ще до формального створення організації, у кінці жовтня 1972 р., 
В. разом з Володимиром Сеньківим пошкодив сокирою пам’ятник 
«радянському воїну-визволителю» – на відплату за зруйнування в 
селі могили січових стрільців, насипаної селянами в 1941 році. Мав 
утинок (обріз), разом з В.Мармусом у лісі вправлявся в стрільбі.

5.11.1972 р. в лісі на галявині, де раніше зупинялися партизани 
УПА, в урочистій обстановці – зі свічками, вклякнувши на коліна 
перед хрестом та образом Божої Матері, – В.Мармус, В., В.Сеньків 
та Петро Винничук склали присягу на вірність Україні.

В. узяв активну участь у підготовці та здійсненні головної акції 
організації – вивішування в м. Чорткові 4 українських національ-
них прапорів та 19 листівок 21.01.1973 р., напередодні 55-ї річни-
ці проголошення Української Народної Республіки ІV Універсалом 
Центральної Ради та 54-ї річниці Злуки УНР і ЗУНР. Як наймолод-
ший і найспритніший, разом з В.Мармусом вивішував прапори на 
критому ринку, на кінотеатрі «Мир», на флаґштоці лісгоспзагу та на 
педагогічному училищі, розклеював листівки.
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У лютому 1973 р. почалися арешти. В. був затриманий КГБ 
11.04.1973. Мусив визнати свої дії, віддав сховану зброю. Через тиж-
день звільнений з-під варти під розписку про невиїзд. Щодо В. як не-
повнолітнього було відмовлено в порушенні кримінальної справи. Уп-
родовж року кагебісти безуспішно схиляли його до таємної співпраці.

Виїздив на роботу в східні області України, закінчив автошколу. 
1974-76 рр. служив у Радянській армії в Житомирі, відтак у Полтаві. 
Був водієм командира. І тут працівники особливого відділу намага-
лися завербувати В., але він уперто відмовлявся.

Повернувшись із війська, працював водієм. Одружений з Пав-
линою Синишин, є доньки Марія 1975 р. та Іванна 1977, син Володи-
мир 1979 р. (названий на честь В.Мармуса).

Був членом Української Республіканської партії. Живе в с. Росохач.
Указом Президента від 18.08. 2006 В. нагороджений орденом «За 

мужність» І ступеня.

Бібліоґрафія:

Доповідна записка ЦК КП України Центральному Комітету 
КПРС про діяльність націоналістичних груп у Івано-Франківській, 
Львівській і Тернопільській областях України. 27 вересня 1973 р. – 
«Національні відносини в Україні ХХ ст.. – К.- Наукова думка. 
1994. – С. 418-420.

Касьянов Г. Незгодні.., 1995. – С. 142.
Володимир Мармус. Прапори над містом. // Тернистий шлях 

(Тернопіль). – 1998, № 3 (323). – 9 січня; // Молодь України. – 1998, 
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та. – 1999, № 4 (160). – 21 січня.
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Юнаки з огненної печі / Харківська правозахисна група. Упо-

рядник В.В.Овсієнко. – Харків: Фоліо, 2003. – С. 104 – 110 та ін.
Мармус Володимир. Доля обрала нас: Спогади, докумен-

ти, статті. – Тернопіль: Принтерінформ, 2004. – С. 76, 90, 92, 94-
97, 100, 108, 116, 130-179.

Василь Овсієнко



�08

ВОЗНЯК-ЛЕМИК ЛЮБА ЄВГЕНІВНА

ВОЗНЯК-ЛЕМИК ЛЮБА ЄВГЕНІВНА

Возняк-Лемик Люба Євгенівна (нар. 30.09.1915 р., с. Криниця Но-
во-Сончівського повіту, Польща)

Учасниця повстанського і правозахисного руху.
Батько В. був священиком і просвітянином на Львівщині. Ма-

ти з роду Бандери. Люба навчалася в сільській школі, в державно-
му семінарі у Львові. Пережила пацифікацію. У 14 р. вступила в 
«Юнацтво», брала участь у роботі «Просвіти». За знищення портре-
та Пілсудського виключена зі школи. Коли 1939 р. поляки спалили 
їхню хату в Роздолі, В. перейшла р. Сян. Записалася на курси ма-
шиністок. Була на скромній церемонії одруження Степана Бандери 
зі Славою Опарівською в Кракові. Сестра В. Одарка одружилася з 
Василем Бандерою, братом Степана. 23.05.1940 р., в день річниці за-
гибелі Є.Коновальця, В. познайомилася з відомим діячем ОУН(б) 
Миколою Лемиком (він на знак протесту проти голоду в Україні 
1933 р. вчинив атентат на радянського консула у Львові О.Маїлова, 
недавно повернувся з ув’язнення). 4.08.1940 одружилася з ним. Пра-
цювала на пошті, друкаркою, касиркою в магазині.

З початком німецько-радянської війни подружжя переїхало в 
Перемишль. М.Лемик очолив Середню похідну групу ОУН(б) на 
схід і взяв з собою дружину. Не дійшовши до Києва, група поверну-
лася до Львова. В. була затримана німцями, але за обіцянку працю-
вати перекладачкою її відпустили. Знову йде з Південною похідною 
групою в напрямку Харкова через Кременчук, Полтаву. Тим часом 
німці повісили М.Лемика в Миргороді, про що друзі не сказали В.. 
Вона працювала в художньо-промисловій школі в Полтаві, возила 
підпільну літературу в Харків. Повернулася в Галичину, працювала 
на підпільній радіостанції УПА «Афродита» поблизу м. Стрий.

24.12.1946 р. В. заарештована. Утримували її під № 22, не зга-
дуючи прізвища Лемик. Три місяці слідство велося в тюрмі НКВД у 
Львові на вул. Лонського, відтак у Києві на вул. Володимирській, 33 
(тоді Короленка). Не маючи доказів звинувачення, слідчі Дєльчен-
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ко, потім Гузеєв намагалися допитатися про інших учасників повс-
танського руху, схиляли до співпраці з НКВД. У карцері В. просту-
дилася, дістала запалення середнього вуха, мала високу температуру. 
У камері сиділа зі студенткою Раєю Гайдук з Переяслава-Хмельниць-
кого.

Восени 1948 р. засуджена ОСО до смертної кари з заміною на 
25 р. ув’язнення.

Каралася в мордовських таборах №№ 3, 6, 14, 17. Писала там і по-
ширювала серед в’язнів листівки, що Україна одна, що українки не 
діляться на східнячок, західнячок, волинян. Другу – що українські 
політв’язні не можуть бути батогом над чужими і над своїми, тобто 
щоб не ставали бригадирами і нарядчиками, щоб не співпрацювали 
з адміністрацією. Брала участь у влаштуванні Святвечорів, Великод-
ня, за що потрапила до карцера.

1956 р. відмовилася йти на суд з перегляду справи, вважаючи це 
принизливим для себе. Натомість через політв’язенку Галину Фар-
диґу передала заяву в ЦК КПУ приблизно такого змісту: «Звертаюся 
до вас як до захисників прав українського народу. Наші рідні вивезені 
в Сибір, вимирають там і тратять рідну мову, а ви нічого не роби-
те, щоби захистити український народ від повної загибелі. Комісія з 
розгляду справ залишила мені термін 25 років, що для мене рівнознач-
но смертній карі. Україна найбільше знищена війною. На її відбудові 
ми працювали би навіть як політв’язні. Прошу дати мені можливість 
дальший речінець відбувати на Україні.» Того року звільнена.

У Галичині В. не прописували, тому виїхала в м. Таганрог Ростов-
ської обл., згодом в м. Анжеро-Судженськ Кемеровської обл. (Росія), 
де на засланні були її батько та сестра Дарка. 1964 р. переїздить у 
м. Горлівка Донецької обл. Працювала в школі-інтернаті. 1968 р. ра-
зом з сестрою і батьком поміняли помешкання на Івано-Франківськ 
(вул. Олега Кошового, 10). Працювала на електростанції. Познайо-
милася з В.Чорноволом, Б.Ребриком, Оксаною Попович, В.Морозом, 
до них приїздили З.Красівський, Б.Антоненко-Давидович, І.Дзюба. 
На прохання В.Чорновола прийняли в свій дім звільненого в 1971 р. 
художника Панаса Заливаху, який одружився з її племінницею Дар-
кою. КГБ чинив усілякі перешкоди: невідомі били вікна, нападали 
на них і на гостей, зокрема, побили В.Долішнього. На Великдень 
1971 р. з родиною і друзями їздила у с. Космач, де настоятелем хра-
му був В.Романюк. Там гуцули захистили від міліції В.Мороза, од-
нак 1.06.1971 він був заарештований, у зв’язку з чим у домі В. був 
перший обшук. З 1972 р. обшуки стали звичними, бо цей дім був 
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пристановищем усіх дисидентів. Тут друкувалася і поширювалася 
література самвидаву. У 80-х роках тут почасти робився відновлений 
В.Чорноволом журнал «Український вісник».

У кінці 80-х – 90-х рр. В. теж активно підтримувала рух за не-
залежність. Живе в м. Івано-Франківськ.

Бібліоґрафія:

Архів ХПГ: Інтерв’ю Л.Возняк-Лемик 6.02. 2000 р.

Василь Овсієнко
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Волинець Методій (Михтодь) Іванович (нар. 3.03.1926, с. Іванівка 
(тепер Травневе) Коростишівського р-ну Житомирської обл.)

Лідер національно-патріотичної підпільної організації «Спілка віль-
ної української молоді», письменник, просвітянин.

З селянської родини. Початкову школу закінчив у рідному селі, 
семирічну в сусідній Березівці. Перед війною один рік навчався в 
Коростишівській педагогічній школі ім. І.Франка. Брав участь в 
антифашистському підпіллі, яке перешкоджало вивозити людей на 
роботу в Німеччину, било машини, молотарки, трактори, щоб не 
допустити вивезення хліба в Німеччину, псувало військовий кабель 
Київ – Житомир, під час воєнних дій обстрілювало німецькі машини.

Усе дитинство і юність В. провів з книжкою. Читав українські 
газети, які виходили за німецької окупації. Послав вірші до газети 
«Волинь», мав позитивну відповідь від Уласа Самчука. Один вірш 
був опублікований.

З поверненням Радянської армії від січня до березня 1944 р. 
працював секретарем сільської ради і бухгалтером колгоспу.

3.04.1944 р. призваний до Радянської армії: учбовий полк у Ка-
зані, потім на ст. Інза Ульяновської обл. З вересня 1944 р. служив на 
Львівщині, у р-ні м. Бібрка, де заготовляв дрова та фураж, охороняв 
дороги від повстанців. Набачився страждань місцевого населення 
від нових окупантів. Вразила картина, бачена на початку березня 
1945 р.: в хаті лежить на ліжку вбита напівроздягнена жінка, залита 
кров’ю. У колисці дитина з сокирою в голові. З-під ліжка витягують 
забиту дівчинку років семи. У присутності заздалегідь привезених 
журналістів капітан пояснює: «Вот это бандеровцы убили за то, что 
ее муж ушел в ряды Советской Армии защищать Родину».

Після цього В. сказав друзям: «Хлопці, що служити таким ка-
там – то це й на нас паде кров отих дітей». Не здогадалися прилу-
читися до підпілля ОУН, яке діяло поруч, – створили свою «Спіл-
ку вільної української молоді». Перші члени – Михайло Чекерес із 
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Кіровоградщини, Василь Миронюк з Тернопільщини, потім Леонід 
Пілат з Донбасу. У березні 1945 В. склав програму і статут органі-
зації. Зберігав їх разом з заявами в штабі, де працював у секретній 
частині. До листопада в організації було вже 14 осіб. З переформу-
ванням частини юнаки виявилися в різних місцях, але продовжува-
ли діяти за принципом «трійок». Метою організації було: 1) здобути 
незалежність України. При цьому покликалися на ст. 72 Конститу-
ції СРСР та ст. 69 Конституції УРСР; 2) пропаганда й агітація серед 
української молоді. Її вели усно, писали листи на адреси, взяті з 
довідників, з газет. На незареєстрованій машинці друкували листів-
ки; 3) досконале вивчення українцями озброєння Радянської армії 
для майбутньої боротьби та розбудови українських військ; 4) дезор-
ганізація роботи органів СМЕРШу (засилали туди своїх людей, щоб 
вивідувати її наміри і «стукачів»).

З червня 1946 В. служить на ст. Зимня Вода підо Львовом. Бере 
участь у роботі літературної студії при журналі «Радянський Львів», 
де була опублікована добірка його віршів, схвалених Максимом 
Рильським. Ще в 1945 р. один вірш був надрукований у газеті «Мо-
лодь України».

Восени 1946 р. В. переведений у Московський військовий ок-
руг – Гороховецькі арттабори, а пізніше на ст. «Правда». 1947-49 рр. 
закінчив німецьке відділення Державних центральних курсів за-
очного вивчення іноземних мов «ИН-ЯЗ», 1950 поступив ще й на 
англійське. У кінці 1946 організував відмову батальйону зв’язку від 
неякісної їжі. У зв’язку зі втечею члена організації Петра Вознюка, 
якому В. підробив документ на відпустку, щоб відвіз та заховав архів 
організації, переводиться у Владимир. Відбувся гауптвахтою.

«Спілка вільної української молоді» діяла далі. Зокрема, В. пе-
ревербовував на свій бік агентів СМЕРШу, викрив Віктора Погру-
жальського (насправді Віталій Погуржальський) – це він згодом, 
24.05.1964 р., підпалив відділ стародруків і рукописів ЦНБ в Києві. 
(Див. «З приводу процесу над Погружальським»).

За два дні до демобілізації, 3.04.1950, В. заарештований. Перші 
допити у Владимирській тюрмі нічого не дали. Етапований у Москву 
на «Луб’янку», потім переведений у «Лефортово», в «Бутирку». Ні 
В., ні заарештований Іван Зеліско (з Буковини) нікого не видали, їх 
навіть судили окремо.

7.02.1951 р. В. заочно засуджений Особливою нарадою (ОСО) за 
ст.ст. 58-1-б, 58-10 ч. 1 та 58-11 КК РСФРС на 25 р. ув’язнення у вип-
равно-трудових таборах. Перед тим півтора місяця тримали в камері 
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смертників у «Лефортово». Звинувачений у створенні антирадянської 
націоналістичної організації, написанні її статуту, програми та звер-
нень до української молоді та українців, які служать у Радянській армії.

На початку березня 1951 р. В. вивезений етапом у Тайшет. У ко-
лонії 019 на Чуні працював на деревообробному комбінаті (ДОК). 
Тут подружився з письменниками Яковом Майстренком та Іваном 
Гришиним-Грищуком, близько зійшовся з сином ґенерала Українсь-
кої Галицької Армії (УГА) Тарнавського Мироном, з вояками УПА. 
Коли дійшли чутки про Кенґірське та Норильське повстання, по-
чали готуватися до повстання і на Чуні. Щоб налагодити зв’язок із 
сусідніми зонами, В. перевівся на «чорну біржу», куди приходили 
вагони й машини з лісом. Там листовно познайомився з Марією Ма-
риняк з зони 030, ув’язненою 1946 р. на 10 р. за співпрацю з УПА.

Актуальність повстання відпала у зв’язку зі смертю Сталіна. Та 
оскільки перші амністії не торкалися політв’язнів, В., Леонід Котен-
ко та Анатолій Куралін в липні 1954 р. втекли, але через три доби 
були піймані та відправлені в тюрму м. Тайшет. 25.08.1954 р. виїзна 
сесія Іркутського обласного суду за ст.82 ч. 1 КК РРФСР додала їм 
по 3 р. Їх відправили на штрафну 43-ю зону Озерлагу під м. Братськ 
будувати станцію Анзьоба. Від роботи відмовилися. Цю зону запов-
нювали іноземними підданими. В. вислухав розповіді колишнього 
члена уряду Забайкальської Народної Республіки Павла Яхна, який 
згодом у Харбіні завідував українською «Просвітою», професора Ми-
коли Одинця – радника імператора Маньчжурії Пу Ї.

Переведений у колонію 06, де працював на цегельні. В. був у близь-
ких стосунках з Іваном Долішнім – Жидачівським надрайонним ОУН. 
Організовували акції непокори, викривали донощиків. Колонію за-
крили як нерентабельну, в’язнів перекинули на той самий ДОК у Чуну.

Державна комісія з перегляду справ політв’язнів, яка почала 
працювати з червня 1956 р., не звільнила В., хоча всі справи ОСО 
були опротестовані Ґенеральною прокуратурою. На початку жовтня 
1956 р. його викликали на переслідство на «Луб’янку». Військовий 
трибунал Московського гарнізону 16.05.1957 р. переглянув справу В. 
і виніс новий вирок за ст. 58-10, ч. 1 КК РСФСР: 8 р. виправно-
трудових таборів та позбавлення прав на 3 р. (ст. 31). Цим вироком 
також поглиналася невідбута частина вироку Іркутського облсуду від 
25.08.1954 р. Оскільки початок терміну рахувався від першого ареш-
ту 3.04.1950 р., то зі врахуванням «заліків» це означало звільнення.

22.06.1957 р. (довідка тюрми КГБ при Раді Міністрів СРСР про 
звільнення датована 21.06.1957 р.) В. вийшов з дерев’яним зеківським 
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чемоданом за ворота Луб’янської тюрми, з труднощами взяв квиток 
на Київ. Зійшов на Хуторі Михайлівському, став на коліна і поцілу-
вав рідну землю.

У рідному селі не прописували, доки не подав заяву: «Прошу 
видати паспорт у зв’язку з виїздом за межі Європейської частини 
СРСР». Поїхав з ним у м. Осинники Кемеровської обл., де одружив-
ся з Марією Мариняк – до того з нею, ніби як із «двоюрідною сест-
рою», яка вже вийшла була на заслання, мав лише одне побачення 
4.07.1955 р. в присутності наглядачів.

Працював на шахті, 1959 р. закінчив з золотою медаллю 10-й 
клас вечірньої школи, вступив до Кемеровського філіалу Всесоюзно-
го заочного фінансово-економічного інституту, який закінчив 1964. 
Працював ремонтником у шахті, згодом черговим електрослюсарем, 
десятником на лісоскладі, економістом шахтоуправління.

Не бажаючи віддавати сина Данила (1958 р.н.) в російську шко-
лу, у вересні 1964 р. сім’я переїхала в с. Іванівка. У пошуках роботи 
об’їздив пів-України: відмовляли, як тільки скаже, звідки повернув-
ся. Нарешті по знайомству влаштувався бухгалтером-ревізором у Ко-
ростишівській районній «Сільгосптехніці», 1965 р. одержав кімнату 
в гуртожитку в Коростишеві, згодом квартиру. З посади головного 
бухгалтера в листопаді 1966 р. перейшов у «Міжколгоспбуд» плано-
виком, а з 1967 працював начальником планово-виробничого відділу. 
1967 р. народилася дочка Галина. 1971 спіткало горе: потрапив під 
машину і загинув 8-річний син Ігор.

Усе життя В. писав вірші і щоденники. Дописування до газет 
стало пробним каменем: перші після звільнення вірші опублікувала 
обласна газета «Радянська Житомирщина». Були захоплені відгуки, 
запрошення до літстудії при газеті, але після окрику з КГБ – як од-
різало. Районна ж газета «Ленінським шляхом» опублікувала сотні 
віршів, гуморесок, статей. Були публікації в журналі «Україна».

З окупацією Афганістану посилилися репресії проти інакодум-
ців. У липні 1980 р. в с. Студениця Коростишівського р-ну органи 
КГБ заарештували вчителя й перекладача з французької Ю.Залету, 
з яким В. був знайомий. 6 і 7.08.1980 р. за санкцією прокурора «с 
целью изъятия рукописей Залеты Юрия Ивановича» був проведений 
обшук у помешканні В., але вилучили рукописи та щоденники гос-
подаря – 46 зошитів, списаних за 25 років, починаючи з Озерлагу!

11.09.1980 р. проти В. порушено справу за ст. 187-І КК УРСР («Роз-
повсюдження завідомо неправдивих вигадок, що паплюжать радянсь-
кий державний і суспільний лад»). Заарештований 19.09. Звинувачення 
найпримітивніші: говорив, що спортсмени Білоусова і Протопопов, 
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артисти Растропович і Вишневська втекли з СРСР, бо їм тут було по-
гано. Говорив про війну в Афганістані. Передав у США, що в Корос-
тишеві обвалився міст. Головне ж – що вів щоденник. Спочатку спра-
ву вів слідчий прокуратури Ніколай Обельченко, він передав її слід-
чому Анатолію Шелепі, який ознайомившись зі справою, відмовився 
її вести. Довів справу до суду Юрій Кулик, який згодом повісився.

14.11.1980 р. Житомирський обласний суд під головуванням Біле-
цького С.М. з участю прокурора Савченка присудив В. 3 р. позбавлен-
ня волі в таборах суворого режиму.

Відбував покарання в таборі суворого режиму ЯЮ-309/73 у 
с. Райки Бердичівського р-ну Житомирської обл. Працював у бухгал-
терії – виписував накладні на продукцію. У нього були вилучені за-
писи, влаштовувалися примітивні провокації. Хоч ніяких заяв не пи-
сав, та щоб позбутися «наклепника», адміністрація через суд у грудні 
1981 р. спровадила В. на поселення.

Етап тривав до лютого 1981: Харків – Казань – Солікамськ – 
Нироб Пермської обл.

Колонія-поселення – це колишній табір, тільки без колючого 
дроту. У бараках повно тарганів і блощиць. В. грів воду на лісоповалі, 
потім його поставили приймати ліс. «Блатні» вимагали приписок, то 
він покинув таку роботу. Збирав піхтову лапку і варив олію, яку роз-
базарювало начальство. Там «закінчив два курси академії МВД» – 
писав контрольні роботи капітанові-заочникові. Це полегшувало йо-
му режим: можна було ходити виселком, користуватися бібліотекою.

19.09.1983 р. одержав документи про звільнення, наступного дня 
вилетів додому.

На роботу в Коростишеві ніде не приймали. Нарешті началь-
ник районного КГБ влаштував В. бухгалтером на ремзаводі, зго-
дом він працював економістом, майстром з капітального ремонту. 
3.03.1986 р., коли виповнилося 60 р., вийшов на пенсію.

Коли В. був у неволі, дружині на дверях писали «бандеровка». 
Коли повернувся – підсилали сусідів підслуховувати або відлякува-
ли їх, поширюючи чутки, що у Волинців поставлені «жучки». Вки-
дали в поштову скриньку погрози: зображення черепа зі схрещеними 
кістками.

З настанням «перебудови» В. вів активну просвітницьку, громад-
ську і політичну роботу. 1989 р. заснував у Коростишеві Асоціацію 
дослідників голодомору, учасник двох міжнародних її симпозіумів, 
опублікував свої спогади про голод 1933 р., організував виступи ін-
ших очевидців. Він член-засновник Української Республіканської пар-
тії, «Просвіти» та Всеукраїнського об’єднання ветеранів у районі. 
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Провів багато зустрічей, лекцій, уроків, має сотні публікацій. Перша 
книжка вийшла 1999 р.. Працює над кількатомними спогадами, які 
охоплюють період від заснування с. Іванівка донині – як сприйма-
лися історичні події народом.

1991 р. реабілітований Військовою комісією Верховного Суду 
Російської Федерації та відповідно до Закону УРСР від 17.04.1991 р. 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

З жовтня 2002 р. В. живе у м. Ворзель під Києвом.

Бібліоґрафія:

І.

Волинець Михтодь Іванович (Про голод) // 33-й: голод: Народна 
Книга-Меморіал / Упоряд.: Л.Б.Коваленко, В.А. Маняк. – К.: Рад. 
письменник, 1991. – С. 270 – 274.

Методій Волинець. Повість про моє лихоліття. Фрагменти. – 
ж. «Зона», № 2, 1992. – С. 180 – 190.

М.Волинець. СВУМ – як подих весни. – Слово просвіти, 1995. – 
№ 1 (15).

Михтодь Волинець. Мою медаль дарую Морозові. – Народна 
газета, ч. 11, 1995. – Березень.

Михтодь Волинець. Живу на вулиці Бандитській. – За вільну 
Україну (Львів), 1996. – 10 серпня; те ж: Українське слово (Київ). – 
1996. – 24 жовтня.

Михтодь Волинець. Чому мене згадав Улас Самчук? – Українське 
слово, ч. 32, 1996. – 15 серпня.

Михтодь Волинець. Не вертайтесь, літа мої...: Вірші. – Жито-
мир: АСА, 1999. – 96 с.

Волинець М.І. Репортаж з пащі конвойного пса / Харківська 
правозахисна група; Худож-оформлювач Б.Захаров. – Харків: Фоліо, 
2005. – 128 с.

Волинець Михтодь. Село на нашій Україні. – Харків: Права 
людини, 2006. – 448 с.

ІІ.

Микола Черненко. Дисидент з провінції. «Його піймали в лісі 
на сосні. Передавав до Америки щось дуже секретне...» (Уривки зі 
щоденників М.Волинця) – Україна молода, 1996. – 20 березня.

Василь Овсієнко
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Вудка Юрій Ар’є (нар. 30.10.1947, м. Павлоград Дніпропетровсь-
кої обл.).

Сіоніст, поширював самвидав.
1965 В. вступив у Рязанський радіотехнічний інститут. Виготов-

ляв і розповсюджував літературу самвидаву, вивчав іврит. 30.07.1969 
заарештований і засуджений за сіоністську діяльність до 7 р. таборів 
суворого режиму. Карався в мордовських, пермських таборах, у Вла-
димирській тюрмі. Від березня до липня 1976 р. перебував у таборі 
№ 36, де вивчив напам’ять вірші українських поетів-політв’язнів 
(С.Караванський, З.Красівський, М.Луцик, М.Масютко, В.Мороз, 
М.Осадчий, О.Різників, Є.Сверстюк, І.Світличний, І.Сеник, В.Стус, 
С.Шабатура, Остап Невідомий). Хоча при звільненні В. замінили 
весь одяг і не віддали жодної речі, однак 1978 р. в Мюнхені вийшла 
книжка «Поезія з-за колючих дротів» (без згадки про В., з порт-
ретами П.Заливахи та А.Горської). Того ж року в Лондоні В. видав 
мемуарний есей «Московщина», в якій гостро викриває ідеологію й 
практику російського імперіалізму, прихильно пише про українців-
політв’язнів.

Автор філософських есеїв «Нитка Аріядни», «Приховане світло».
Живе в Самарії, викладає в школі іврит та Біблію.
Член товариства «Україна – Ізраїль», створеного Яковом Суслен-

ським.
У лютому 2003 та навесні 2006 р. приїздив в Україну. Вільно 

володіє українською мовою.

Бібліографія:

І.

Юрій А. Вудка. Московщина (мемуарний есей). – Лондон: Ук-
раїнська Видавнича Спілка, 1978. – 300 с.
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ІІ.

Поезія з-за колючих дротів. – Мюнхен: Шлях перемоги, 1978. –
183 с.

Ольга Дмитренко. Поезія з-за колючих дротів: шлях у вільний 
світ. – Шлях перемоги, 2003, № 9 (2547). – 20 лютого.

Василь Овсієнко
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Гайовий Григорій Титович (нар. 4.02.1937, с. Степанівка Менського 
р-ну Чернігівської обл.)

З найперших шістдесятників. Журналіст, письменник.
Батько Г. був козацького роду, служив на Чорноморському флоті. 

У колгосп пішов останнім. Мав необачність скептично висловитися 
на передвиборних зборах: «Чого це я повинен голосувати за того, 
кого взагалі не знаю, я з ним телят не пас». Заарештований 1938 р. 
і загинув у неволі. Реабілітований через 52 роки. Мати Марія Гай-
ова (Маняко) бідувала з трьома дітьми, дожила до пенсії 12 рублів 
(середньомісячний її заробіток у колгоспі становив 3 руб. 40 коп.), 
померла 1967 р.

Г. закінчив Степанівську семирічку і поїхав у Макіївку до тітки, 
де з золотою медаллю закінчив десятирічку. 1955 р. син «ворога на-
роду» вступив на факультет журналістики Київського університету, 
написавши твір у вигляді гуморески, яка сподобалася деканові Мат-
вієві Шестопалу.

Зрозуміло, що мав критичні погляди на владу. Окупація Угор-
щини в 1956 р. збудила першу хвилю шістдесятників: трохи старший 
студент Борис Мар’ян був виключений з вузу 1956 р. і ув’язнений у 
січні 1957 на 5 р. за виступ на зборах з програмою-мінімумом: усу-
нути від влади привілейовану касту комуністів, дати можливість роз-
виватися профспілковому і молодіжному рухові тощо. Б.Мар’ян мав 
вплив на студентське середовище.

1957 р., після другого курсу, Г. поїхав на журналістську практи-
ку в Макіївку. На вимогу редактора газети «Макеевский рабочий» 
затаврувати антипартійну групу Маленкова–Кагановича–Молотова 
і «примкнувшего к ним Шепилова» сказав, що вони для нього всі 
однакові. І хоча «організував матеріал» від секретаря парторганізації 
трубного заводу, до ЦК пішов «сигнал», що Київський університет 
погано виховує студентів. Про Г. говорили, що він хвалив Троцького, 
покривав антипартійників: «антипартийная группа Маленкова–Ка-
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гановича–Молотова, примкнувшего к ним Шепилова и примазав-
шегося Гаевого». Було зафіксовано, що Г. критично висловлювався 
про Бєлінського, Маркса, писав ґлузливі епіґрами на викладів марк-
сизму-ленінізму і, на свою біду, вів щоденник.

Тим часом жив упроголодь, ночував, де пощастить. Став дома-
гатися гуртожитку, а з нього завимагали пояснювальну записку. На-
писав правду – і вона фактично стала самодоносом. Того ж дня нака-
зом ректора звільнений «за невиконання навчальної програми», хоча 
не мав жодної трійки. Пішов до ректора. Академік Швець визвірив-
ся: «Да мы таким, как ты, черепа ломали! Ты что – против ЦК? Вон 
отсюда!» Г. заперечив: «Почекайте, я, може, не туди потрапив? Може, 
я потрапив до дільничного міліціонера? Це точно, що ви – академік 
Швець?» – «Вон! Чтобы я тебя больше не видел!»

Поїхав у Макіївку, де з’ясував, що донос написала третій секретар 
міськкому партії Запорожець. Декан Слободянюк порадив заробити 
добру характеристику і подав надію на відновлення в університеті. 
Попрацював місяць кореспондентом газети «Комсомолец Донбасса», 
привіз добру характеристику, але «громадськість університету» не 
погодилася на відновлення.

Спробував перевестися у Львівський університет. Улаштувався 
«секретарем-друкаркою» на єдину вакантну посаду в газеті «Будівник 
Червонограда» (всі інші посади були зайняті людьми, які не вміли 
писати). Випускав газету практично сам. 1958 р. відновлений в КДУ 
на третій курс. Редаґував гуртожитську стінну ґазету «ЖЛУКТО» 
(«журналістський леґальний універсальний козацький творчий ор-
ган»), яку декан Володимир Рубан назвав «бандитською газетою» і 
наказав припинити її випуск. На другий день на тім місці висіла ін-
ша стінгазета такого ж спрямування – «Парсуна».

1961 р. закінчив університет, працював у Луганську в молодіж-
ній газеті «Молодогвардієць» (потім – «Молода гвардія»).

А перед тим разом з друзями Іваном Пашковим та Миколою 
Максименком улаштували собі екскурсію по містах України і Росії, 
під час якої Г. вів дорожні нотатки, куди записував і анекдоти про 
М.Хрущова. Ці мандри в КГБ розцінили як створення «антира-
дянської організації». В гуртожиток до Г. підселили сексота Григорія 
Губіна, який прочитав щоденникові записи і доніс у КГБ.

20.03.1962 р. Г. викликали до редактора, дві особи в цивільному 
посадили його в машину – і випустили через 5 років і три годи-
ни, 20.03.1967 на ст. Потьма в Мордовії. Одногрупника Г. Миколу 
Прокопенка примусили написати пояснення про його розходження з 
поглядами Г., що стало свідченням про «антирадянські погляди» ос-
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таннього. Оскільки ніяких конкретних дій, спрямованих на «підрив і 
ослаблення радянського державного і суспільного ладу» слідство інк-
римінувати не змогло, а за погляди ніби-то не судять, то Г. вперто не 
визнавав себе винним. Отже, він «злісний», тому Луганський облас-
ний суд 20.06.1962 р. засудив його за ст. 62 ч.1 і 64 КК УРСР до 5 р. 
ув’язнення в таборах суворого режиму, Івана Пашкова – до 3 р., Ми-
колу Максименка – до 2. Г. відмовився від адвоката, суд був закритий.

Карався у мордовському таборі № 7 (Сосновка), потім на ст. Поть-
ма в таборі № 11 Дубровлагу, Мордовія. Це були відносно ліберальні 
часи ГУЛАГу: Г. тільки один раз потрапив до карцеру. Працював, як 
усі в’язні, на різних роботах у табірному деревообробному комбінаті. 
Харчування коштувало 11–14 руб. місячно, але Г. був загартований 
попереднім життям.

60% континґенту таборів становили українці – повстанці (зок-
рема, Михайло Сорока, Данило Шумук, Григорій Пришляк, Василь 
Пірус, Іван Кочкодан, Євген Горошко, Дмитро Збанацький, Володи-
мир Глива, славетний лікар Василь Кархут), колаборанти часів війни, 
антирадянщини (зокрема, з Української Робітничо-Селянської Спілки 
Левка Лук’яненка, з Об’єднаної Партії Визволення України Богдана 
Ґерманюка), а також відомі літератори Святослав Караванський, Рос-
тислав Доценко, Юрій Литвин, учитель Олекса Тихий). Були громади 
литовців, естонців, латишів, євреїв.

У таборі було своє нелеґальне культурне життя: справляли 
релігійні й національні свята, діяв літературний гурток. Г. писав 
на клаптиках паперу вірші, зокрема, сатиричні. Вивіз звідти «під-
бушлатну» повість «Зірвані квіти» (опублікована 1997 р. в журналі 
«Київ», ч. 3–4).

Звільнившись, майже 20 р. не мав можливості працювати за фа-
хом журналіста, ані на «ітеерівській» посаді, а на робітничу не при-
ймали, мотивуючи тим, що мав вищу освіту. Висіла загроза виселен-
ня з Києва за звинуваченням у «дармоїдстві». Працював сезонним 
різноробочим, вантажником, кочегаром. Спроби кагебіста Анатолія 
Литвина схилити Г. до співпраці обернув на пропозицію разом на-
писати книжку.

У часи «гласності» й «перебудови» почав публікувати в нефор-
мальній, а згодом і в іншій пресі вірші, публіцистичні статті. Працю-
ючи в журналі «Пам’ятки України», редаґував книжку Л.Лук’яненка 
«Вірую в Бога і в Україну», написав до неї передмову. Редаґував його 
книжку «На землі Кленового Листка» (видана 1998 і 2002). Був чле-
ном проводу Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресо-
ваних, з 1999 р. член Національної Спілки Письменників України. 
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У 2000 – 2004 рр. – заступник голови Київської організації НСПУ, 
нині очолює творче об’єднання сатириків та гумористів цієї органі-
зації.

Крім численних, переважно публіцистичних публікацій у пе-
ріодичній пресі, повісті «Зірвані квіти» та великої добірки віршів 
«Мордовські мотиви», вміщеної у збірнику невільничої поезії «З об-
логи ночі» (К., «Укр. письменник», 1993 р.), видав кілька сатиричних 
книжок: «Болячка» (К., «Молодь», 1991 р.), «Українські псальми» (К., 
«Гарт», 1999 р.), «Тінь Дракона» (К., «Гарт», 2000 р.), «Сподвижники» 
(«Гарт» – Київ – «Кентавр» – Харків), «Пересмішник на Парнасі» 
(«Деміург», К., 2001), «Бліда Поганка, або Презумпція невинности» 
(К., «Юніверс», 2004).

У жодній із партій ніколи не перебував.

Бібліоґрафія:

Архів ХПГ: Інтерв’ю з Г.Гайовим 16.06.1999.

Василь Овсієнко
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Гейко (Матусевич) Ольга Дмитрівна (нар. 9.09.1953, м. Київ)
Правозахисниця, член Української Гельсінкської Групи (УГГ).
У 1976 р. закінчила Київський держунівеситет за спеціальністю 

слов’янська філологія. На роботу за фахом улаштуватися не змогла – 
заважали дзвінки з КГБ у відділи кадрів. Працювала коректором у 
видавництві «Радянська школа».

Після арешту чоловіка, М.Матусевича, і М.Мариновича (членів-
засновників УГГ) 26.04.1977 подала заяву до райкому про вихід із 
комсомолу на знак протесту проти арешту їх, а також М.Руденка та 
О.Тихого, і включилась у кампанію захисту заарештованих. Подавала 
скарги і заяви в прокуратури, КГБ, зверталася до світової громадсь-
кости, зустрічалася з іноземними журналістами. 13.05.1977 виступила 
з заявою про вступ до УГГ. Одразу після суду над М.Мариновичем і 
М.Матусевичем, який попросив Г. зв’язатися з А.Сахаровим, її обма-
ном ізолювали у венеричній лікарні. Випустили через 2 місяці, коли 
засуджених вивезли з Києва. Після «виписки» з лікарні під загрозою 
звільнити за статтею «прогули» Г. попросили піти з роботи.

Г. далі підтримувала тісні зв’язки з «відмовниками», інакодумця-
ми національно-демократичного і загальнодемократичного спряму-
вання, з віруючими, з Московською Гельсінкською Групою, іноземни-
ми кореспондентами. Її часто затримувала міліція під вигаданими 
приводами.

У кінці 1978 р. на короткому побаченні М.Матусевич попросив 
Г. виїхати з СРСР. Г. клопоталася питанням своєї еміґрації та допо-
магала іншим бажаючим еміґрувати. У квітні 1979 одержала виклик 
зі США. При спробі потрапити в консульство США в Києві була 
затримана міліцією. Їй прямо сказали, що коли буде ще намагати-
ся пройти в консульство, то буде заарештована за звинуваченням у 
крадіжці або проституції. Чоловікові не засвідчили дозволу на виїзд 
дружини, а в районному ВВіРі їй порадили розлучитися. Г. сплатила 
держмито і відіслала свої документи на виїзд Л.Брежнєву, додавши 
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заяву з вимогою дозволити еміґрувати, а також військовий квиток і 
диплом.

Співробітники КГБ, в тому числі й Олександр Радченко (за не-
залежности став міністром внутрішніх справ, очолював Службу Без-
пеки України), радили Г. скористатися ізраїльським викликом, роз-
лучившись для цього з М.Матусевичем і фіктивно одружившись із 
євреєм. Однак Г. намагалася «пробити» українську еміґрацію.

У кінці 1979 двоє неповнолітніх вчинили напад на Г. з метою 
зґвалтування. Згодом один із них ще раз погрожував їй зґвалтуван-
ням і вбивством. 24.11 о 16 год. в центрі Києва на Г. напав невідомий 
і кілька разів ударив її. Одразу ж з’явилися співробітники міліції, 
Г. було затримано і разом з художником Василем Кулею, який на-
магався втрутитися, доставлено до Ленінського райвідділу міліції, 
де їх протримали до 23 год.. Г. було заявлено, що на неї передається 
справа до суду за бійку на вулиці та опір міліції. 10.12 її затримали 
на кілька годин у Москві за участь у демонстрації біля пам’ятника 
Пушкіну в День прав людини.

07.01.1980 у міському ВВіРі Г. запропонували забрати документи 
і заяву на виїзд. Вона відмовилася. У лютому її викликали до військ-
комату і завимагали пред’явити військовий квиток. Г. порадила їм 
звернутися до Брежнєва. На запитання, як вона збирається захища-
ти батьківщину без військового квитка, Г. відповіла, що не має жод-
них зобов’язань перед так званою батьківщиною (СРСР), яка грубо 
порушує права своїх громадян. Г. також заявила, що вважає війну в 
Афганістані окупаційною. Двоє співробітників військкомату і троє 
«свідків» за дверима пізніше свідчили про це в суді проти Г.

12.03.1980 Г. була заарештована за звинуваченням у зведенні 
наклепів на радянський лад (ст.187-1 КК УРСР). Ще в камері по-
переднього ув’язнення Г. подала заяву про відмову від радянського 
громадянства. Під час слідства і на суді не відповідала на будь-які 
запитання і не підписувала протоколи допитів. Суд вона не визнала, 
як і не визнала себе винною. 26.03 засуджена Київським міським 
судом до 3 р. таборів загального режиму. Про суд навіть її батьки 
дізналися випадково після його завершення. Строк відбувала в Одесі 
в таборі ЮГ-311/74.

12.03.1983, після вручення їй довідки про звільнення, на виході 
до адміністративної зони Г. була затримана трьома невідомими в 
цивільному і в мікроавтобусі відвезена до місцевого КГБ, де їй зап-
ропонували відмовитися від своїх переконань. Г. не погодилася, піс-
ля чого з’явилося аж два прокурори і їй було пред’явлено обвинува-
чення за ст. 62, ч. 1 КК УРСР («антирадянська агітація і пропаган-
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да»). 10.10.1983 Г. Одеський облуд засудив її до 3 р. таборів суворого 
режиму. Покарання відбувала у мордовському жіночому політичному 
таборі ЖХ-385/3-4 в с. Барашево Теньгушовського р-ну.

Г. брала участь в акціях протесту, за що неодноразово потрап-
ляла до ШІЗО, а за 7 місяців до кінця строку – в БУР за відмову, 
йдучи в ШІЗО, зняти колготи, мотивуючи це низькою температурою 
в камері і високою (38 градусів) у себе.

У 1985 році звернулася з відкритим листом до литовського поета 
Едуардаса Межелайтіса, який виступив на захист американського 
індіянця-терориста, що оголосив голодівку. Г. доводила, що його 
співгромадяни перебувають у набагато гіршому становищі. Лист по-
ширювався на Заході і в Литві.

12.03.1986 Г. повернулася в Київ. Цілий рік їй відмовляли у про-
писці біля важко хворої матері. Працювала вихователькою в яслах, 
розклеювала афіші.

У серпні 1987 Г. була одним з ініціаторів створення і була обра-
на секретарем Українського культурологічного клубу, який першим в 
Україні почав обговорювати «білі плями» в історії. У другу річницю 
Чорнобильської катастрофи, 26.04. 988, УКК організував першу в 
Києві демонстрацію, під час якої Г., яка була тоді в декретній від-
пустці, отримала кулаком у живіт від полковника міліції Григор’єва, 
який пізніше «прославився» в справі С.Хмари.

З 1990 р. Г. була головним редактором журналу Української Пра-
вославної Церкви «Церква і життя», працювала у видавничому від-
ділі Інституту археоґрафії АН України, в інформаційному агентстві 
УНІАР, редаґувала «Вестник Либеральной партии Украины». Зараз – 
керівник ефір-дайджесту «Україна сьогодні» в інформаційно-видав-
ничій фірмі «КН».
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Гель Іван Андрійович (нар. 17.07. 1937, с. Кліцко Городоцького р-ну 
Львівської обл.)

Активний учасник національно-визвольного і релігійного руху Украї-
ни, виготовляв і поширював самвидав.

Батько – колишній вояк УНР, потім голова «Просвіти» в селі, 
після 1939 став головою колгоспу, одночасно співпрацюючи з під-
піллям ОУН. Мати – зі старовинної української інтеліґентної роди-
ни з глибокими традиціями національно-визвольної боротьби.

У 1950 батька засудили до 20 р. позбавлення волі за співпрацю 
з ОУН. Першу сутичку з радянською владою Г. мав у тринадцять 
років, коли під час арешту батька енкаведисти побили матір і самого 
Івана, який намагався захистити батьків.

Першим свідомим актом громадянської непокори була публічна 
відмова вступити в комсомол, за що в 1952, після закінчення пер-
шої чверті десятого класу, Г. вигнали зі школи. Закінчивши вечірню 
школу, Г. спробував було вступити у Львівський університет, але йо-
го документів не прийняли, мотивуючи тим, що він син бандерівця. 
Г. пішов працювати слюсарем на Львівський завод автонавантажу-
вачів.

1956-59 Г. служив у війську. Після демобілізації намагався всту-
пити на юридичний факультет університету, але туди йому дорога 
була закрита. Тоді він вступив на заочне відділення історичного фа-
культету Львівського держуніверситету. На другому курсі Г. перевів-
ся на вечірній відділ і почав працювати слюсарем на Львівському 
електровакуумному заводі. Тоді ж розпочав громадську діяльність.

1961, на сторіччя з дня смерті Т.Шевченка, Г. зі своїм другом по-
клав терновий вінок до його пам’ятника в Києві.

У цей час Г. познайомився з М.Горинем, який уже був знайомий із 
київськими шістдесятниками І.Світличним, І.Дзюбою, Є.Сверстюком, 
В.Симоненком та ін.

З цих пір Г. почав активно розповсюджувати самвидав: «Стан і 
завдання українського визвольного руху» Є.Пронюка, «Що таке пос-
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туп» І.Франка – з критикою програми створюваної тоді В.Леніним 
партії, «Вивід прав України», «Україна і українська політика Моск-
ви» та ін. Тоді ж М.Горинь і Г. формулюють свою програму як «бо-
ротьбу за державність України».

24.08.1965, будучи студентом шостого курсу, Г. заарештований 
разом з іншими українськими дисидентами. У березні 1966 він за-
суджений за ст. 62 ч. 1 і ст. 64 КК УРСР до 3 р. таборів суворого ре-
жиму – за розповсюдження українського самвидаву та «організацій-
ну діяльність».

1966-1968 карався в мордовських таборах, де познайомився з ба-
гатьма представниками демократичного руху в СРСР.

1967 двічі звертався до Президії Верховної Ради з листами на 
захист Української Греко-Католицької Церкви та з вимогою скасувати 
ст. 62 КК УРСР.

Після звільнення Г. не дали можливості відновитися в універ-
ситеті (диплом одержав аж у 1991 р.). Прописатися у Львові. Жив у 
м. Самбір.

Г. видрукував у самвидаві і розповсюдив 11 книг, у тому числі 
«Серед снігів» В.Мороза, яка включала всю його публіцистику й по-
езію (передмовою до книги була стаття самого Г. «Тоталітаризм, ук-
раїнський рух і Валентин Мороз»), працю І.Дзюби «Інтернаціоналізм 
чи русифікація?», збірку віршів Миколи Холодного «Крик з могили», 
книжку листів М.Гориня з неволі, багато статей.

07.12.1970 Г. виступив на похороні А.Горської в Києві. У зв’язку 
з цим мав на роботі сувору догану за «прогул». У листопаді 1970 пос-
лав до Верховного суду УРСР заяву протесту проти вироку в справі 
В.Мороза.

12.01.1972 Г. заарештований. У серпні засуджений за ст. 62 ч. 2 
КК УРСР на 10 р. таборів особливого режиму, 5 р. заслання, визна-
ний особливо небезпечним рецидивістом.

Термін відбував у колоніях особливого режиму в Мордовії (Сос-
новка) та в Пермській обл. (Кучино), заслання – в Комі АРСР, Троїць-
ко-Печерський район, селище Милва.

У таборах Г. брав участь у багатьох правозахисних акціях і го-
лодівках, зокрема, в голодівці з вимогою статусу політв’язня. Одна з 
його голодівок тривала 100 діб: домагався реєстрації шлюбу зі своєю 
фактичною дружиною Марією, матір’ю їхньої доньки Оксани (1964 р.
н.). 1975 шлюб був зареєстрований. Усього Г. голодував понад 300 діб.

Г. автор книги «Грані культури». Написана в ув’язненні в 70-х, 
вона розповсюджувалася в самвидаві, нелеґально потрапила за кор-
дон і вперше під псевдонімом Степан Говерля була видана у Лон-
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доні 1984 силами місцевої Української Видавничої Спілки. В Україні 
книга «Грані культури» під справжнім іменем автора видана у Львові 
1993. Автор дає глибокий аналіз становища української культури і 
нації в умовах російської окупації.

Уже в період «перебудови», 17.01.1987, Г. повернувся в Україну. 
Рік жив у рідному селі, працюючи пастухом. Весною 1987 разом з 
В.Чорноволом, М.Горинем і П.Скочком стає відповідальним секре-
тарем відродженого журналу «Український вісник».

З 1988 веде активну громадську діяльність: очолює «Комітет за-
хисту УГКЦ», редагує журнал «Християнський голос», бере активну 
участь у створенні «Меморіалу» і Народного Руху України.

1990-94 був першим заступником голови Львівської обласної Ра-
ди народних депутатів. Очолював обласну комісію відновлення прав 
реабілітованих.

До Дня Незалежності 2006 р. нагороджений орденом Ярослава 
Мудрого ІV ступеня.
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Герчак Григорій Андрійович (нар. 10.12. 1931 р. в с. Солоне Заліщи-
цького р-ну Тернопільської обл.).

Учасник національно-визвольної боротьби 40 – 80-х рр., художник, 
музикант.

Батько, колишній вояк УГА, уникаючи переслідувань польської 
влади, еміґрував в Арґентину. Мати була членом «Просвіти», перед-
плачувала синові дитячі журнали. Жили бідно. Гриць навчався в 
польській і радянській школах, був пастушком, вчився на коваля й 
годинникаря, мав таланти майструвати, малювати, співати.

Зміна окупаційних режимів, бої між українцями, поляками, 
німцями, росіянами, спілкування з українськими повстанцями – 
все це формувало бойовий характер хлопця. У 1946 р. кілька підліт-
ків і юнаків створили групу «опришків», яка мстилася окупантам 
та їхнім прислужникам. Мав цілий арсенал зброї, яку маґазинував 
і разом з друзями випробовував, облаштувавши «полігон» у лісі в 
яру. За несанкціоновану повстанцями стрілянину дістав 72 шомпо-
ли. Керівництво боївки, однак, вибачилось перед Г., а повстанець 
«Ведмідь», який бив Г., був суворо покараний.

Г. змайстрував годинникову міну, якою «опришки» мали намір 
підірвати клуб енкаведистів під час кіносеансу. Про це дізналися 
повстанці: «А ти знаєш, дурню, що там могли бути їхні жінки й ді-
ти?» – Арґументи Г., що гинуть жінки й діти висланих українців, 
до уваги не бралися: «Ой, хлопчику, золоті руки маєш! Вчися, вивчай 
зброю, підривну справу, а цього не роби. Нічого самі не робіть! Хто хоче 
щось робити – тільки з нами», – сказав літній повстанець у цивільно-
му, мабуть, провідник. – «І цих людей називають бандитами!» – досі 
дивується Г.

Надалі Г. співпрацював з підпіллям ОУН: виконував окремі до-
ручення, вів розвідку, переносив вантажі, їздив на схід по медика-
менти. Його виховником був колишній радянський офіцер зі східної 
України, який перейшов в УПА (псевдо «Новий»). Діяв Г. спритно і 
відчайдушно, неодноразово з боєм виривався з рук енкаведистів.
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Щоб відірвати від підпілля, його, неповнолітнього, на початку 
1948 р. затримали і примусово, разом з сотнями інших юнаків, від-
правили в школу ФЗН у м. Чистяково (нині Торез) на Донбас. Через 
три місяці Г. втік, переховувався поблизу дому, відновив співпрацю 
з підпіллям. Восени 1949 був затриманий, але відчайдушно втік, по 
ньому стріляли.

На початку 1950 р. на заклики влади і за наказом підпілля Г. 
леґалізувався. Працював трактористом в МТС. Дістав завдання вчи-
нити атентат на сексота, на якого вже робили замах, але невдало. Г. 
виконав присуд, але при цьому деконспірувався. Підпілля пропону-
вало йому виїхати з України на схід з фальшивими документами, 
проте Г. відмовився і переховувався «на свою руку».

Влітку 1951 р. Г. прийшов у боївку «Мирона», хоча присягу не 
складав. Брав участь у збройних сутичках. Одного разу довелося бу-
ти в криївці, оточеній енкаведистами. Його вразили гідна поведінка 
провідника «Мирона», вояка «Кореня», медсестри «Тирси», які го-
тові були застрілитися, але не здатися. Зимував у криївці з 1951 на 
1952 рік.

Навесні 1952 р. Г. полишив підпілля, переховувався у друзів, 
на Кавказі, в Молдавії, готувався втекти за кордон через Румунію, 
для чого вивчав румунську мову. Тим часом підпільники, з якими 
співпрацював, погинули. На нього вийшли нові підпільники, які 
виявилися провокаторами. 2.12. 1952 на призначеній ними зустрічі Г. 
взяли в так звану «бочку»: його затримали ніби повстанці за підоз-
рою у вбивстві провідника, скували наручниками і вели до криївки 
з зав’язаними очима. По дорозі розіграли «бій», у якому його нібито 
перехопили енкаведисти.

Витримав жорстокі допити в Тернопільській тюрмі, але нікого 
не виказав, навіть провокаторів. 26.02.1953 р. Військовий трибунал 
Прикарпатського округу за ст. 54-1а, пп. 8, 11 КК УРСР («тероризм») 
російською мовою, яку Г. мало розумів, виніс йому смертний вирок. 
Уночі з 4 на 5 березня 1953 р. його вивели в розстрільну камеру з 
каптуром на голові. Але насправді тоді його перевезли на Бригідки 
до Львова, де ще раз імітували розстріл. Після 7 місяців і 10 діб, 
проведених у камері смертників, вирок йому змінили на 25 р. ув’яз-
нення.

Карався в таборах Воркути, Комі. Учасник повстання 1955 р. 
на 4-й шахті з вимогою звільнити неповнолітніх, жінок, інвалідів, 
пом’якшити режим та умови праці. Як активіста, його відправили на 
40-у шахту, відтак у 308-й штрафний табір ОзерЛагу (Іркутська обл.). 
Загалом за 25 р. обійшов 31 табір.
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Московська комісія 1956 р. через участь у страйках, атентат і що 
нікого не видав не звільнила Г. і навіть не скоротила терміну. Далі 
карався на 26-му лагпункті у Вихорівці. Відмовлявся від роботи. 
Брав участь у боях з ворами, щоб припинити внутрішньотабірний 
терор. Як «відмовника» в 1958 р. Г. перевели в Тайшет у 601-й табір, 
де був у близьких стосунках з Михайлом Сорокою. Відтак до 1961 р. 
карався в Чуні, працював на деревообробному комбінаті.

З 1961 р. – в мордовських таборах Дубровлагу. У Явасі (11-й табір) 
близько знав лікаря Василя Кархута, кардинала Йосипа Сліпого. 5 р. 
провів на камерному режимі в 10-му таборі, впроголодь і в тісноті. 
Там мав єдине за 25 років побачення з мамою. Відтак з 28.11.1966 р. – 
на суворому режимі, в 17 і 19 таборах. Спілкувався там з шістдесят-
никами, з учасниками УНФ (Мирослав Мелень, Іван Губка). Брав 
уроки малювання в Панаса Заливахи, оволодів технікою лінориту. 
Попри заборони та вилучення, вирізав екслібриси, малював. Закін-
чив там середню школу.

1972 р. етапований на Урал, у пермські табори. Коло спілкувань: 
Євген Сверстюк, Іван Світличний, Валерій Марченко, Ігор Кали-
нець, Семен Ґлузман, Ар’є Вудка та багато інших. Малював порт-
рети в’язнів (збереглося 26). Створив десятки екслібрисів відомим 
політв’язням (збереглося біля 70). Значну частину його робіт у червні 
1975 вивіз на волю Богдан Чорномаз. У таборах за вільніших часів Г. 
оволодів грою на гітарі, співав українських, польських, литовських, 
естонських пісень, старовинні лірницькі пісні-балади, складав піс-
ні. Вважав обов’язком вивчити бодай сотню-другу слів мов народів, 
представники яких каралися в таборах. Його любили й поважали 
поляки, литовці, естонці, румуни, євреї. «Я так полюбив тих диси-
дентів, я стільки взяв від них інформації, що після 25-річного ув’язнення 
ризикнув вивезти їхню секретну інформацію на волю», – розповідає Г.

З табору № 36 вийшов 2.12.1977 р., поїхав до Стефанії Шабату-
ри, яка відбувала заслання в м. Макушино Курганської обл., відтак у 
Київ, де зустрівся з Надією Світличною, Михайлиною Коцюбинсь-
кою, Миколою Горбалем, Борисом Антоненком-Давидовичем – ос-
танній став на коліна і поцілував 25-літникові руку.

Відтак Г. оселився в помешканні Б.Чорномаза в Умані, який з 
дружиною Тетяною запросив його до себе, а то б його не пустили в 
Україну. Познайомився з Надією Суровцовою. Понад 3 місяці ніде 
не міг влаштуватися на роботу. Зрештою прийняли наладчиком вер-
статів, потім художником-оформлювачем.

У кінці 1979 р. одружився з Людмилою Литовченко, жив у Києві, 
працював художником в училищі. З кобзарем і лірником Миколою 
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Будником майстрував ліри. До нього надходили з таборів документи 
політв’язнів, він передавав їх за кордон. Здогадуючись про це, а та-
кож знаючи, що Г. не видав нікого з «опришків» та повстанців, КГБ 
вимагав від нього покаяння і «повного роззброєння», тобто співпра-
ці, чинив провокації, настроював проти нього сусідів, погрожував 
убивством. Г. часто затримувала й допитувала міліція, адміністратив-
ний нагляд за ним тривав аж до виїзду в Канаду в серпні 1988 р. Пе-
ред тим Г. відвідував Український культурологічний клуб.

У Канаді працював вантажником. Уряд Канади надає Г. пенсію 
і житло. Спроба 1992 р. набути українське громадянство була невда-
лою, бо на час проголошення незалежності Г. перебував за кордоном. 
Мусив повернутися до Канади.

Г. мав виставки та концерти в Торонто в березні 1996 та в Києві 
у вересні 2003.
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Гінзбурґ Олександр Ілліч (21.11.1936, Москва – 19.07.2002, Париж)
Журналіст, громадський діяч. З ім’ям Г. пов’язане виникнення де-

яких ключових форм дисидентської діяльності в СРСР – самвидавської 
періодики, документальних збірників, присвячених політичним переслі-
дуванням, організованій допомозі політичним в’язням та їхніми родина-
ми. Центральна фігура на «процесі чотирьох» – одному з найгучніших 
політичних процесів 1960-х. Перший розпорядник Фонду допомоги полі-
тичним в’язням і їхнім родинам. Член Московської Гельсінкської групи.

Син відомого архітектора С.Чижова, який загинув в ув’язненні, 
одержуючи 1953 р. паспорт, на знак протесту проти кампанії державно-
го антисемітизму взяв прізвище матері. З 1956 навчався на журналіст-
ському факультеті МДУ, працював у театрі й на телебаченні, знімався 
в кіно, був кореспондентом газети «Московский комсомолец».

1959-60 видав за своїм прізвищем та адресою три номери пое-
тичного альманаху «Синтаксис» – первістка самвидавної періодики. 
Його перевидавали за кордоном.

Після невдалих спроб КГБ сфабрикувати звинувачення за ст. 7 
«Закону про державні злочини» від 25.12.1958, у липні 1960 заареш-
тований і засуджений на 2 р. за карною справою «підробка докумен-
тів» (склав за товариша іспит у вечірній школі). Звільнившись, пра-
цював робітником. У 1964 був затриманий за книги, одержані від 
гідів іноземних виставок. У 1966 вступив на вечірнє відділення Мос-
ковського історико-архівного інституту. 1966 р. видав «Білу книгу» 
матеріалів справи А.Синявського та Ю.Даніеля, чим започаткував 
документальний жанр самвидаву.

23.01.1967 заарештований і засуджений на 5 р. у «процесі чо-
тирьох» разом з Ю.Галансковим, А.Добровольським та В.Лашковою 
за звинуваченням у виготовленні та поширенні антирадянської лі-
тератури. Розпочалася перша петиційна кампанія 1968, яка зіграла 
визначальну роль у консолідації правозахисного руху в СРСР. Листа 
на їх підтримку підписали також 139 українців – від академіків до 
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робітників, за що «підписанці» були звільнені з роботи, виключені з 
вузів, з партії.

Карався у мордовських політичних таборах та у Владимирській 
тюрмі.

Після звільнення оселився в м. Таруса (Калузька область). За його 
сприяннями там же оселилися після звільнення Ніна Строката-Ка-
раванська та Святослав Караванський, інші політв’язні. Тарусу стали 
називати «дисидентською столицею». Перебував під гласним нагля-
дом міліції. 1974 р. став розпорядником створеного О.Солженіциним 
Російського громадського Фонду допомоги політичним в’язням та їхнім 
родинам, значна частина якого надходила в Україну через Віру Лісо-
ву, Олену Антонів, Євгена Захарова. Приїздив у цій справі до Києва 
і до Львова.

Г. – співзасновник Московської Гельсінкської групи (12.05.1976). 
На прес-конференції в його квартирі в Москві Микола Руденко 
9.11.1976 р. оголосив про створення Української Гельсінкської групи.

В січні 1977 Голова КГБ Ю.В. Андропов подав у ЦК КПРС до-
повідну записку з пропозицією заарештувати активістів Гельсінксь-
кого руху в СРСР, у тому числі й Г.

2.02.1977 в «Литературной газете» з’явилася стаття «Лжецы и 
фарисеи», підписана іменем літератора Олександра Петрова-Агато-
ва, недавно звільненого політв’язня. У ній Г. звинувачується в тому, 
що працює на зарубіжні підривні центри, а також в особистій ко-
рисливості в справах Фонду. Г. встиг скликати прес-конференцію, 
якій надав звіт про діяльність Фонду за три роки. 3.02.1977 за згодою 
Політбюро ЦК КПРС Г. заарештований у числі лідерів Гельсінксько-
го руху (Ю.Орлов, М.Руденко, Т.Венцлова). Засуджений 10–13.07.1978 
Калузьким обласним судом за ст. 70 ч. 2 КК РСФСР до 8 р. ув’язнення 
та 3 р. заслання, визнаний особливо небезпечним рецидивістом. Ін-
криміновані, в основному, документи МГГ. Карався в мордовському 
таборі особливого режиму в сел. Сосновка.

У квітні 1979 внаслідок переговорів на найвищому рівні між США 
й СРСР Г. без його відома і згоди разом з іншими 4-ма політв’язнями 
обміняний на двох радянських громадян, звинувачених у США в шпи-
гунстві.

Жив у США, потім у Франції. Був керівником Російського куль-
турного центру в Монжероне, потім, до 1997 р., – провідним огляда-
чем газети «Русская мысль» (Париж). Похований у Парижі на цвин-
тарі Пер-Лашез.
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Гірник Олекса Миколайович (нар. 27.03.1912 у м. Богородчани, нині 
Івано-Франківської обл. – п. 21.01.1978, м. Канів Черкаської обл.).

Політв’язень. Вчинив самоспалення на знак протесту проти коло-
ніального становища України.

З роду бойків-верховинців. Батько, Микола Гірник, закінчив 
українську ґімназію в м. Станіславі, служив у польському війську, 
просвітянин, зазнав польських тюрем і російських таборів. Мати, 
Катерина Білічак, селянка.

Олекса навчався в польській школі, відтак Станіславській ук-
раїнській ґімназії.

Коли Олекса здобув матуру (свідоцтво про освіту), то не міг ула-
штуватися на роботу: поляки вимагали покатоличення. Після ґім-
назії батьки хотіли віддати його в духовну семінарію, але він пішов 
працювати в патріотичну організацію «Сокіл», очолив Улад пласто-
вих новаків у Богородчанах. Готувався на філософський факультет 
Львівського університету.

Призваний до Війська польського. Не терпів принижень на на-
ціональному ґрунті. Якось висловився: «Остогидла осоружна польсь-
ка армія. Хочу змінити конфедератку на мазепинку». У березні 1937 р. 
військовий трибунал Жечі Посполитої присудив рядовому артилерії 
Г. 5 р. і 3 міс. ув’язнення «за зраду Ойчизни». Сидів у Львівській тюр-
мі «Бригідки», в острогах Кракова і Тарнова, у «Березі Картузькій». 
Під час німецько-польської війни у вересні 1939 р. втік із тюрми.

11.11.1939 р. Г. поїхав у м. Стрий, щоб відновити давні зв’язки з 
підпіллям. Інтеліґентно одягнений чоловік викликав у міліції пі-
дозру. В нього перевірили документи. Прийшовши на стацію, Олекса 
побачив, як енкаведисти з собаками заганяли в товарні вагони по-
ляків, щоб вивозити їх у Сибір. Намагався захистити їх, тоді й його 
побили та запхали у вагон. Г. втік, але його догнали. Відчайдушно 
відбиваючись від кількох енкаведистів, він проголошував «Декалог 
українського націоналіста». На допитах відмовився давати покази. 
Його тяжко побили, до тями прийшов через добу. Оскільки тюрми 
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Галичини були переповнені, Г. перевели в слідчу частину управ-
ління НКВД Житомирської обл. Нікого з підпілля він не виказав. 
Користуючись матеріалами польських спецслужб, НКВД намагало-
ся нав’язати йому «зв’язки з закордоном». Зрештою суд постановив 
«за предательство Родины» засудити Г. за ст. 54-10 ч.1 КК УРСР до 
позбавлення волі у віддалених таборах Радянського Союзу терміном 
на 8 р. та згідно зі ст. 29 п. «а» і ст. 30 КК позбавити виборчих прав 
після відбуття кари на 5 р.».

Карався на Уралі. Пиляв ліс у тайзі, бив камінь у кар’єрах, пра-
цював на підземному заводі, неодноразово сидів у карцерах. 1943 р. 
Г., як такому, що знав польську мову, пропонували йти офіцером у 
польську армію, яка формувалася на території СРСР, та він відмо-
вився. Якось Г. намагався захистити іншого в’язня від сваволі нагля-
дача. Той руків’ям автомата перебив йому передпліччя правиці.

Звільнений глибокої осени 1948 р.. На той час мати і молодша 
сестра померли, брат Федір загинув на фронті. Нікого з ровесників 
Олекса серед живих не застав: тільки в Дем’яновім Лазі загинуло 25 
його соратників-богородчанців.

Працював у Станіславі на цегельні копачем. 1949 р. одружився 
з Кароліною Іванівною Петраш, яка повернулася з заслання. 1953 р. 
подружжя перебралося в м. Калуш Львівської обл., до брата Каролі-
ни, опального греко-католицького священика Михайла Петраша, 
який теж повернувся з заслання. Народилися сини Маркіян (1950 р.) 
та Євген (1954).

Г. тяжко переймався національним гнітом, русифікацією, що 
наростала. Неговіркий, на позір суворий, та з природним почуттям 
справедливості, він був толерантний до людей різних національнос-
тей, але гостро реагував на суспільно-політичні події. Їздив з дружи-
ною на Чернечу Гору в Канів, де особливо, як оголений нерв, відчував 
трагічну бездержавність своєї Вітчизни. Його чим далі більше опосі-
дала думка: «Чому я не звідав радощів вільної людини, що має свою де-
ржаву, свою правду?» Знаходив відповідь у Т.Шевченка, словами якого 
пересипав свою мову. Був захоплений романом «Собор» О.Гончара і 
пропагував його. Привозив зі Львова працю «Возз’єднання чи при-
єднання?» М.Брайчевського, «Репортаж з заповідника імені Берія» 
В.Мороза, працю І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», схваль-
но говорив про в’язнів сумління, про правозахисний рух, Українську 
Гельсінкську групу, вбачав у них продовження змагань УПА.

1976 р. Г. збудував на своїй садибі кухню з малою кімнаткою 
на другому поверсі, де мав тайник. Там він тривалий час писав від 
руки листівки, спрямовані проти російської окупації і русифікації 
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України. За свідченням знайомих, 1977 р. Олекса дуже змарнів. На-
писав біля 1.000 листівок (відомо 8 їх варіантів). У листівках були 
доволі розлогі міркування про історичну долю українського народу, 
підтверджені цитатами з Т.Шевченка.

У прощальному листі дружині від 6.01.1978 Г., зокрема, напи-
сав: «Я ішов простою дорогою, тернистою. Не зблудив, не схибив. Мій 
протест – то сама правда, а не московська брехня від початку до 
кінця. Мій протест – то пережиття, тортури української нації. Мій 
протест – то прометеїзм, то бунт проти насилля і поневолення. Мій 
протест – то слова Шевченка, а я його тільки учень і виконавець».

Залишив на столі записку: «Я поїхав у Львів. Не турбуйся, за 
день-два повернуся. До милого побачення! Олекса. 19.1.1978 р.».

20.01.1978 Г. відвідав у Києві Святу Софію і Києво-Печерську 
Лавру (у сумці збереглися тролейбусні квитки). О 19 год. виїхав ос-
таннім автобусом із Києва в Канів. Мав сумку з двома каністра-
ми бензину – 2,5 та 1 л. Пішки йшов понад 3 км на Чернечу гору 
проти сильного морозного вітру. Тричі обійшов пам’ятник Тарасові 
Шевченку. Вибрав місце на нижній перетиці, на північному схилі 
Чернечої Гори, за метрів 10-12 ліворуч від оглядового майданчика 
(там знайдено сумку, дві порожні каністри і запальничку). Дістав 
листівки і пустив на вітер, який порозносив їх. На гранітну брилу 
поклав прощальну духівницю:

«Протест проти російської окупації на Україні!
Протест проти русифікації українського народу!
Хай живе Самостійна Соборна Українська держава!
(Радянська, та не російська).
Україна для українців!
З приводу 60-річчя проголошення самостійної України Централь-

ною Радою 22 січня 1918 р. – 22 січня 1978 р. на знак протесту спалив-
ся Гірник Олекса з Калуша.

Тільки в цей спосіб можна протестувати в Радянському Союзі?!».

Приблизно о 3 год. ночі 21.01.1978 О.Гірник облився бензином і 
креснув запальничку. Ще рухався метрів 10-12.

Обгоріле тіло в характерній для загиблих від вогню «позі боксе-
ра» виявив постовий міліціонер. Заступник начальника райвідділу 
міліції Олександр Гнучий викликав працівників міліції капітана Іва-
на Терещенка та сержанта охорони Музею Романа Крамаренка. Вони 
визбирали біля 970 листівок, але кілька з них заховали. У спецкімнаті 
Музею листівки перерахували і розсортували працівники облуправ-
ління КГБ. Подальша доля їх не відома. Попри сувору заборону з бо-
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ку КГБ будь-що говорити про подію, саме від цих міліціонерів увесь 
Канів дізнався ім’я Олекси Гірника з Калуша. Дружина О.Гнучого 
Віра зачитувала 4 листівки людям у Каневі, Львові, Дрогобичі, Трус-
кавці. Кагебісти зібрали працівників Музею і теж попередили, щоб 
нічого не розповідали про подію. Була порушена кримінальна справа 
в міліції і в КГБ. Кагебісти вартували й біля моргу.

У дружини в Калуші був проведений обшук. Їй сказали, що 
чоловік згорів в автокатастрофі. Були допитані родичі.

Тіло оглядав і поклав у домовину, яку привезла в Канів удова, 
лікар-анатомопатолог Михайло Іщенко (згодом він опублікував низ-
ку статей і книжку про Г.). Тим часом аґентура поширювала неправ-
диві чутки, що згорів п’яниця чи то релігійний фанат.

Священик Михайло Петраш уночі в хаті Гірників справив па-
нахиду. Порушивши заборону, син Євген відкрив уночі домовину і 
по-християнському попрощався з батьком.

Попри заборони й замовчування, щороку 21 січня хтось на міс-
це чину клав червону калину. Її розтоптували. 22 травня 1991 р. там 
побував Патріарх Мстислав (Скрипник). Він сказав: «Хтось може 
подумати, що Олекса Гірник – самогубця. Але той, хто йде на війну за 
Батьківщину – свідомо на смерть іде заради життя, хіба самогубцею 
є? Думаю, що Бог його простить. Він усього себе віддав Україні, без 
останку. Могила Шевченка, Чернеча Гора бачилися йому найпотужні-
шим вогнищем українського національного духу, і він приніс сюди полум’я 
свого великого серця. Олекса Гірник займе гідне місце в пантеоні найви-
датніших борців української нації».

22.01.1993 р. у м. Калуші його іменем названа вулиця, на його 
будинку встановлена меморіальна дошка з барельєфом. 28.05.1995 у 
Богородчанах біля батьківської хати встановлено пам’ятний знак, у 
школі обладнано кімнату-музей О.Гірника.

1999 р. створено Київський благодійний фонд ім. О.Гірника 
«Українським дітям – українське слово» (голова – народний депутат, 
просвітянин Юрій Гнаткевич). У січні 2003 р. відбувся вечір товарис-
тва «Просвіта», присвячений подвигу Г.. Київська міська організація 
УРП «Собор» та Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т.Шевченка 
оголосили 2003 рік роком Олекси Гірника. 25.06.2003 відбулася на-
укова конференція «Русифікація та її вплив на етнопсихологію та 
етноструктуру сучасного українства».

На місці чину посадили кущ калини. 2000 р. директор Шев-
ченківського національного заповідника Ігор Ліховий (нині міністр 
культури) встановив півторатонну брилу червоно-зернистого грані-
ту. У Музеї експонуються портрет, копія листівки Г.
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Син Г. Маркіян – науковець, живе у Львові; син Євген – інже-
нер, був першим заступником голови Калуського міськвиконкому, 
член КУНу, народний депутат України ІV і V скликань (2002, 2006).
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Гончар Іван Несторович (нар. 22.08.1935, с. Гаврилівка Вишгород-
ського р-ну Київської обл.)

Учитель. Створив Українську соціал-демократичну партію обнов-
ленців.

З дитинства, за словами самого Г., років з 8-9, він зрозумів усю 
несправедливість радянського режиму – голод 1946-47, тяжка праця 
в колгоспі, за яку не платили, недемократичні вибори тощо.

1951, після закінчення семи класів, Г. вступив у залізничне учи-
лище в Києві, де створив молодіжну організацію, до якої входили 
юнаки з училища, з рідного його села та ближніх сіл. Усього в орга-
нізації, яка спочатку називалася Українською соціал-комуністичною 
партією народників, а потім була перейменована на Українську со-
ціал-демократичну партію обновленців, було 36 осіб. Завданням ор-
ганізації була боротьба за поліпшення життя народу, зокрема, колго-
спників, за демократичні вибори, за незалежність України в справед-
ливому (за визначенням Г.) союзі. Члени організації від руки друко-
ваними літерами писали листівки, в яких закликали до об’єднання й 
боротьби з існуючою владою. Таких листівок юнаки виготовили біля 
півтисячі. Розповсюджували їх у театрах, на вокзалах, у потягах, на 
вулицях Києва і приміських сіл.

Органи КГБ вистежили членів організації і 28 осіб у лютому 
1953 були заарештовані. Допитували, в основному, ночами, цікави-
лись, головним чином, хто з дорослих керував юнаками. Усі визнали, 
що керівником був Г.

16.05.1953 шестеро найактивніших членів організації були за-
суджені Київським обласним судом за ст.ст. 54-10, 11 КК УРСР до 
різних термінів позбавлення волі (від 6 до 10 р.). Г. був засуджений 
до 10 р.

Покарання Г. відбував у Комі АРСР і в Архангельській обл. Зав-
дяки перегляду справи під час хрущовської «відлиги» та «залікам» Г. 
пробув у неволі 2 р. й 4 місяці, звільнений у травні 1955.
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Восени того ж року Г. призвали на службу до війська, але він 
категорично відмовився служити цьому режимові. За відмову від 
служби Г. засудили на 5 р. позбавлення волі, 5 р. заслання і 5 р. по-
разки в правах. Він знову потрапив до таборів Архангельської обл., 
але через 5 місяців його повернули у Лук’янівську тюрму в Київ і на-
магалися умовити згодитися на службу в армії. Оскільки Г. ніяк не 
погоджувався, його запроторили до Київської психіатричної лікарні 
ім. Павлова. Йому казали: «Якби ти був нормальним, то служив би в 
армії». Г. провів у лікарні 2 місяці, виписали його на початку липня 
1956 і відіслали в рідне село.

1965 Г. через свого приятеля, вчителя української мови і літера-
тури В.Різника, познайомився з керівником демократичної групи, 
яка діяла на Київській ТЕЦ у Вишгороді, О.Назаренком. Група роз-
повсюджувала заборонену літературу й самвидав, зокрема, працю 
І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», а також матеріально допо-
магала політв’язням. Сам Г. не був активним членом групи, бо жив у 
селі і рідко бував у Вишгороді. 1968 група була розгромлена, найак-
тивніші її члени були засуджені. Самому Г. поталанило уникнути тре-
тього арешту.

1966 Г. вступив на заочне відділення історичного факультету 
Київського держуніверситету, який закінчив 1972. Працював учите-
лем у Поліському р-ні Київської обл.

1971 Г. реабілітований.
Пише вірші, статті, прозу, друкується в районній ґазеті.
У квітні 1989 Г. став членом Народного Руху України. Очолював 

первинну організацію «Просвiти». Працював учителем у рідному селі.

Бібліоґрафія:

Архів ХПГ.

Ірина Рапп
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Горбаль Микола Андрійович (нар. 10.09.1940, за паспортом 
06.05.1941, с. Воловець Горлицького повіту Краківського воєводс-
тва, Польща).

Музикант, поет, правозахисник, член Української Гельсінкської 
Групи (УГГ), громадський і політичний діяч.

Батько Андрій Горбаль – сільський інтелігент (1898–1961), мати 
Текля, з дому Ветлинська (1906–1995). 1945 р. разом з усім українсь-
ким населенням Лемківщини були депортовані в УРСР. Спочатку 
родина Горбалів жила на Харківщині, а з 1947 осіла в с. Летяче Залі-
щицького р-ну Тернопільської обл. Здобувши 1957 р. середню освіту, 
Микола 1963 закінчив музичний відділ Чортківського педучилища, 
працював учителем музики в м. Борщів та керував ним же ство-
реними дитячим ансамблем «Сонце» і молодіжним учительським 
ансамблем «Подоляночка». 1967 поступив на музично-педагогічний 
факультет Кам’янець-Подільського педінституту, 1969 перевівся на 
заочне відділення Івано-Франківського педінституту. З 1970– викла-
дач естетики у Борщівському технікумі механізації сільського гос-
подарства та диригент чоловічого хору технікуму. Г. як організатор і 
керівник творчих колективів проявляє себе ще й як поет і компози-
тор, твори якого мають виразне громадянське звучання.

20.11.1970 Г. був затриманий КГБ у Тернополі і 24.11 заарештова-
ний за звинуваченням у проведенні «антирадянської агітації і пропа-
ганди». Йому інкримінували розповсюдження самвидаву, авторство 
поеми «Дума», в якій Радянський Союз зображений як тоталітарна 
держава, а Україна як колонія. Засуджений 13.04.1971 Тернопільсь-
ким облсудом за ст. 62 ч. 1 КК УРСР до 5 р. позбавлення волі і 2 р. 
заслання.

Покарання відбував у колонії ЖХ-385/19 (пос. Лєсной, Мордовія), 
потім у ВС-389/35 (ст. Всехсвятська Пермської обл.). Це були духовно 
найбільш насичені роки його життя. В ув’язненні Г. написав збірку вір-
шів «Дні і ночі». Більшість цих поетичних рефлексій пізніше увійдуть 
до збірки «Деталі піщаного годинника». За свідченням С.Ґлузмана, 
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Г. разом з З.Антонюком був «громадським писарем»: «Доки наші нагля-
дачі-чекісти натхненно боролися з присутністю в зоні зимової білизни та 
пружинних механічних бритв («Не положено!»), тихі і зовні спокійні до 
байдужости Антонюк і Горбаль обкладалися безліччю книг та журналів 
і... писали, писали, писали. Їхні «ксиви» несли світові інформацію про 
людей зони, її життя. І це була страшна зброя. Десятки, сотні тисяч 
чекістів і їхніх стукачів вишукували крамолу на волі, саджали до тюрем, 
таборів і психіатричних лікарень, а тут, у найпотойбічнішому місці ціл-
ковитої неволі й ізоляції, писали Самвидав!»

У неволі Г. брав участь у всіх акціях протесту.
16.11.1975 Г. етапований на заслання в с. Парабель Парабельсь-

кого р-ну Томської обл. Етап тривав 50 діб. Працював кочегаром по 
12 годин на добу без вихідних. Жив у вагончику. З закінченням опа-
лювального сезону (посилаючись на Трудовий кодекс і велику кіль-
кість вироблених годин понад норму), домігся двотижневої відпустки 
з виїздом на Україну. Усупереч заборонам КГБ по дорозі додому все 
ж таки зустрівся в Москві з О.Гінзбурґом, П.Григоренком, І.Нудель, 
у Києві з Л.Світличною.

Під кінець заслання Г. пропонували роботу і квартиру в Парабелі. 
Але 24.06.1977, знаючи про початок розгрому Української Гельсінкської 
Групи (УГГ), він свідомо їде в Київ, щоби вступити в неї. Зареєстрував-
ши шлюб з Аллою Марченко, сестрою В.Марченка, одержав київську 
прописку, працював сантехніком, електромеханіком ліфтів.

Після арештів засновників УГГ Г. був чи не єдиним мобільним 
правозахисником (у нього не було адміннагляду). Його, неоголо-
шеного члена УГГ, неодноразово затримували у зв’язку з арештами 
інших правозахисників, у помешканні проводили обшуки. Г. допо-
магав репресованим та їхнім родинам, передавав їхні матеріали та 
інформацію на Захід.

Весною 1979 Г. одержав виклик від родичів зі США і домагався 
дозволу виїхати. Його дружині не видавали на роботі довідку, без 
якої ВВіР відмовлявся приймати документи. 23.10.1979 Г. заарештова-
ний за підло сфабрикованим звинуваченням у «спробі зґвалтування». 
Наступного дня дружина одержала довідку...

30.10.1979 УГГ за підписами О.Мешко, Н.Строкатої та І.Сеник 
оприлюднила документ «Ляментація» – про фабрикування криміна-
льних справ проти правозахисників: «Брудне звинувачення Г., бруталь-
ний арешт його – це нове свідчення того, що пора політичних про-
цесів на Україні минає, настає час, коли політв’язнів запроторюють до 
кримінальних таборів, штучно притягують їх у кримінальних справах. 
Робиться це, безперечно, для того, щоб збити хвилю протестів проти 
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політичних процесів в СРСР, зменшити кількість політв’язнів у та-
борах особливо суворого режиму і тим самим ослабити їхню єдність, 
поставити правозахисників у особливо тяжкі умови, звести наклепи 
на рух за права людини... А звинувачення в зґвалтуванні зручне ще й 
тим, що, згідно зі ст. 70 КПК УРСР, процес про зґвалтування може 
слухатися за зачиненими дверима, а тому ні рідні, ні друзі підсудного 
не матимуть навіть формальної можливості бути присутніми на суді. 
Крім того, це великий козир для пропаганди – дискредитувати таким 
чином українських правозахисників».

У жовтні – грудні на захист Г. з заявами в партійні та радянські 
органи, до «Міжнародної амністії» виступили Г.Суперфін, С.Кири-
ченко, В.Стус, В.Марченко, члени Московської Гельсінкської Групи 
(МГГ) М.Ланда, С.Каллістратова, Т.Осипова, В.Некипєлов, Ю.Ярим-
Агаєв, О.Боннер, С.Ковальов та ін.

21.01.1980 Г. засуджений Жовтневим райсудом м. Києва на за-
критому засіданні за ст. 17, 117, 190 КК УРСР до 5 р. позбавлен-
ня волі в таборі суворого режиму. У день суду В.Стуса викликали 
до РВВС, М.Коцюбинській наказали не залишати робочого місця, 
П.Стокотельного випустили з СРСР. До зали суду допустили ли-
ше сестру Марію, решту родичів – тільки на оголошення вироку. 
В останньому слові Г. сказав: «Я, можливо, перший, кому фабрикують 
справу за таким гидким звинуваченням... Сьогодні я офіційно оголошую 
себе членом Української правозахисної Гельсінкської Групи».

Перед етапом у Г. вилучили копію вироку і текст останнього сло-
ва, касаційну скаргу, листи. 15.04.1980 Г. прибув етапом у криміналь-
ну зону в с. Ольшанське Миколаївської обл. Працював токарем. 1982 
переведений у колонію ИН-316/93 (с. Новоданилівка Казанківсько-
го р-ну Миколаївської обл.), працював у кар’єрі на обробці ґраніту. 
Був щільно оточений стукачами, та все ж у вересні 1981 в журналі 
«Визвольний шлях» (США) з’явилася стаття Г. «Право на захист». 
Того ж року вийшла книжка віршів для дворічного сина Андрія, 
ілюстрована автором. 1982 видавництво «Сучасність» видало збірку 
віршів «Деталі піщаного годинника». Його вірші були опубліковані 
англійською, німецькою та французькою мовами. У декількох чис-
лах ґазети «Українське слово» у вересні – жовтні 1983 опублікована 
стаття Г. «Про життя в кримінальному таборі».

1983 в таборі Г. зареєстрував шлюб з Ольгою Стокотельною.
23.10.1984 Г. (за добу до закінчення терміну) був етапований у 

СІЗО м. Миколаєва, де йому пред’явили ордер на арешт, підписа-
ний 10.10.1984, за звинуваченням у «розповсюдженні наклепницьких 
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вигадок, які паплюжать радянський державний і суспільний лад». 
Марно О.Стокотельна чекала чоловіка біля прохідної табору в Но-
воданилівці... Г. були інкриміновані 45 віршів, вилучених ще 1979, і 
покази кримінальників-провокаторів.

28.10.1984 Закордонне Представництво УГГ оприлюднило звер-
нення «До людей доброї волі» на захист Г. і Й.Зісельса. У Нью-Йор-
ку перед будинком ООН Павло Стокотельний оголошує голодуван-
ня на захист Г. і Зісельса.

8-10.04.1985 Г. був засуджений Миколаївським облсудом за ст. 62 
ч. 2, ст. ст. 42, 43, 26 КК УРСР і ст. 70 ч. 2 КК РРФСР до 8 р. позбав-
лення волі і 3 р. заслання. Визнаний особливо небезпечним рециди-
вістом. З 25.09.1985 карався в зоні особливого режиму ВС-389/36 у 
с. Кучино Пермської обл.. 08.12.1987 всі 18 в’язнів із Кучино були 
перевезені в колонію ВС-389/35, ст. Всехсвятська.

13.06.1988 Український Культурологічний Клуб (УКК), у т.ч. дру-
жина Г., Ольга Стокотельна, розпочав у Києві ланцюгову голодівку з 
вимогою звільнити в’язнів сумління, в т. ч. Г.

12.08.1988 підписаний указ ПВР СРСР про помилування Г. 23.08 
він був допроваджений спецконвоєм (літаком) у КГБ УРСР і звільне-
ний. Загальний термін ув’язнення Г. – 16 р. Реабілітований 1991 р.

З вересня 1988 Г. – секретар Виконкому Української Гельсінкської 
Спілки. У 1990-94 Г. – голова Київської організації Української Рес-
публіканської партії (УРП). У 1990-94 – депутат Київської міськради. 
У 1992-93 очолював редакцію інформаційних програм студії «Укр-
телефільм». 04.03.1994 обраний народним депутатом України. Працю-
вав у Комісії з питань культури й духовності, був головою депутатсь-
кої групи УРП, входив до фракцій «Державність», «Конституційний 
центр», «Народний Рух України». Член-засновник Республіканської 
Християнської партії (РХП), на Установчому її з’їзді 01.05.1997 обра-
ний першим заступником голови. З 30.05.1998 – член Центрального 
Проводу РХП. Нині позапартійний. Член Міжнародного Пен-клубу з 
1986. Лауреат премії ім. В.Стуса 1992 р.

Г. був першим головою Товариства «Лемківщина» (1989), є орга-
нізатором та учасником чоловічого вокального гурту «Лемки Києва» 
(2006 випущено компакт-диск). 1999 з метою підтримки нетрадицій-
ного мистецтва і допомоги непрофесійним митцям та популяризації 
їхнього мистецтва Г. створив Благодійний фонд «Галерея Богдана» 
(покійний брат Г. – інвалід, нетрадиційний художник).

Живе в Києві. Указом Президента України від 26.11.2005 нагород-
жений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
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ГОРДАСЕВИЧ ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА

Гордасевич Галина Леонідівна (нар. 31.03.1935, м. Кременець Терно-
пільської обл. – 11.03.2001, м. Львів).

Репресована за безпідставним звинуваченням у зв’язках з повстан-
ським підпіллям. Поетеса, учасниця руху шістдесятників, громадська 
діячка.

З української інтелігенції. Народилася в родині священика Лео-
ніда Гордасевича (1912–15.09.1990). Матінка Олена (1912-2000), з ро-
ду Хомчуків, закінчила учительську, а батько духовну семінарію в 
м. Кременець. Батько мав парафію в с. Язвенки, потім у с. Пара-
хонськ на Пінщині, відтак у Дібровиці на Рівненщині. Уникаючи 
переслідувань фашистів, потім більшовиків, перебрався в с. Горо-
дець, потім Кричільськ, де за відмову порушити таємницю сповіді 
був у липні 1946 р. заарештований і ув’язнений за ст. 54-1 «а». Провів 
на каторзі на Колимі 10 р.. Повернувся в Україну 1959. Похований у 
с. Михайлівка під Черкасами біля церкви.

Галина 1950 р. з похвальною грамотою закінчила сьомий клас у 
с. Кричільськ і без екзаменів вступила в Острозьке педучилище. Як 
така, що приховала правду про батька, потрапила під безпідставні 
підозри НКВД у зв’язках з підпіллям. Жила впроголодь, лише на 
стипендію. Щоб бути ближче до бабусі, на другий курс перевелася 
в педучилище у м. Костопіль. 13.03.1952 була затримана міліцією на 
три доби за провокативним звинуваченням у крадіжці. При обшуку в 
неї виявили щоденник і вірші, справу передали в Рівненське обласне 
управління КГБ, де від 16-літньої дівчинки домагалися зізнання в 
антирадянських настроях. Єдину з групи її не приймали в комсомол.

Щоб виправдати марні витрати на дворічне стеження, 20.06.1952 
Г. заарештували. Слідчий Шустов розумів безпідставність звинува-
чень, співчував підслідній, навіть підгодовував її, але справу про 
«складання націоналістичних віршів та антирадянську агітацію се-
ред студентів» за ст. 54-10 КК УРСР таки сфабрикував. У справі 
фіґурувала єдина листівка, яку Г. спровокувала написати подруга, 
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та вірші типу «Зазеленіла ружа в полі, а я, всміхаючись, іду назустріч 
невідомій долі». Радянські люди знають, що треба йти до комунізму. 
31.07.1952 Рівненський обласний суд присудив Г. 10 р. ув’язнення. 
Коли зачитали вирок, Г. подякувала, що не 25.

Як неповнолітню, її не відправили за межі України, утримували 
під Черніговом у таборі для жінок-інвалідів. У зв’язку з беріївською 
амністією звільнені були майже всі жінки – карні в’язні, тому дів-
чат, яким виповнилося 18 р., 29.04.1953 перевели в Одесу, щоб там 
не зупинилася фабрика, яка шила білизну для солдатів. Коли карні 
повернулися в зону з новими термінами, політичних у вересні 1953 
перевели в Куйбишев, де вони працювали на заводі будівельних де-
талей. Г. доводилося також розвантажувати баржі з цементом (мішки 
по 50 кг).

За Указом 1954 р. Г. як малолітній і за добру роботу зняли судом 
2/3 терміну. Звільнена 23.12.1954 р. Оскільки мати і сестра поїха-
ли в Сибір до батька, Г. не було куди повертатися. У Рівному її не 
прописали. Зупинилася в Костополі в бабусі, а через кілька днів 
завербувалася на Донбас, у Сталіно. Працювала різноробочою на 
будівництві, жила в гуртожитку, 1957 р. закінчила школу робітничої 
молоді, 1958 поступила на вечірнє відділення Макіївського відділу 
Донецького індустріального інституту.

Оскільки паспорт Г. був виданий на підставі довідки про звіль-
нення, то звернулася до Верховної Ради України з проханням зняти 
судимість. Виявилося, що судимість уже знята Верховним Судом. 
Одержала новий паспорт. Однак увага КГБ до Г. не ослабла. Вчилася, 
працювала на Макіївському труболиварному заводі, керувала драм-
гуртком у шахтарському селищі Ханжонково, працювала друкарем у 
Донецькій обласній друкарні. Одночасно заочно навчалася в школі 
робітничої молоді, рік – у Донецькому індустріальному інституті, на 
театральному відділенні культосвітнього училища. 1959 р. народила 
в шлюбі сина Сергія, та до року немовля померло. 1961 р. народила 
сина Богдана. З чоловіком, чужим по духу, розлучилася.

З вересня 1963 р. відвідувала літературне об’єднання «Обрій» 
при газеті «Комсомолец Донбасса», яким керував Йосип Курлак. 
Там познайомилася з Василем Стусом, Василем Захарченком, Во-
лодимиром Міщенком, Леонідом Талалаєм, Анатолієм Гарматюком. 
У тюрмі не написала жодного вірша, а тут вони пішли потоком. 
Перші публікації в пресі – з 1964 р. Г. зрозуміла, що її покликан-
ня – література, а не фізика. Що розмовляла з сином українською 
мовою, то 1965 року біля експериментальної школи на неї звернули 
увагу художники, які створювали мозаїчні панно, зокрема, Григорій 
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Синиця, Алла Горська, Віктор Зарецький, також Надія Світлична, з 
якою Г. подружила.

1965-71 Г. навчалася на заочному відділенні Літературного ін-
ституту ім. М.Горького. У зв’язку з підготовкою до друку книжки 
віршів «Веселки на тротуарах» (ред. Володимир Підпалий) 13.12.1965 
Г. приїхала в Київ, де Н.Світлична познайомила її з Олесем Сергієн-
ком, Оксаною Мешко, В’ячеславом Чорноволом, Іваном Світличним 
та Євгеном Сверстюком на його дні народження, потім з Іваном Дзю-
бою. Прочитала працю І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?».

Кагебісти робили спробу завербувати Г., щоб доносила на своїх 
нових друзів, навіть послали її з групою шахтарів у Польщу, та вона 
категорично відмовилася. 1968 р. у видавництві «Донбас» знімають 
з виробництва підписаний до друку рукопис її нової збірки поезій, 
1971 року в київському видавництві «Молодь» знищують верстку на-
ступної книжки. Донецькі письменники влаштовують обструкцію 
«затятій націоналістці і бандерівці»: у Спілку письменників її прий-
няли аж через 17 років (1983). Працювала редактором у Донецькому 
облуправлінні преси, з 1974 – сценаристом у Донпобутрекламі. 1984 
перейшла на творчу письменницьку роботу. Володіла практично всі-
ма слов’янськими мовами, латиною, англійською, італійською, іспан-
ською. Перекладала.

Довгі роки Г. писала листи В.Чорноволу в ув’язнення та на зас-
лання в Якутію.

1988 р. Г. включилася в громадську діяльність. У серпні 1989 була 
членом «ініціативної трійки» створення Товариства української мови 
на Донеччині. Делегат Установчого з’їзду ТУМ (січень 1990), член йо-
го Великої Ради. Одна з організаторів товариства «Меморіал». У червні 
1990 входить в оргкомітет створення НРУ, у серпні 1990 обрана до об-
ласного проводу, делеґат Установчого з’їзду НРУ (8-10.09.1990), з 1991 – 
член оргкомітету створення ДемПУ, обрана до її Національної Ради.

1990 р. переїхала у Львів. Виступала як поетеса, повістяр, літе-
ратурний критик і публіцист, автор біля 30 книжок, зокрема, про 
С.Бандеру, про українських жінок-героїнь, політв’язенок, автор 
кількох сотень публікацій у пресі України та за її межами, вела пе-
редачі на радіо, кандидувала до Верховної Ради. Тричі була лауре-
атом літературного конкурсу «Шістдесятники» (1996), лауреат пре-
мії ім. Олександра Білецького (1997), премії ім. В.Марченка в галузі 
публіцистики (1997). Працювала натхненно, до знемоги. Задумала 
видати 15 збірочок поезії, та встигла видати лише 7, решту готує син 
Богдан – філолог.
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Реабілітована Г. 11.05.1992. Померла від інсульту. Похована за її 
заповітом на старовинному Монастирському цвинтарі в Кременці. 
2006 р. там установлено пам’ятник.

	 Бібліоґрафія:

І.

Степан Бандера: людина і міф. – Львів: В-во «Сполом», 2000 – 
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Соло для дівочого голосу. Автобіоґрафічний роман. – Львів: 
Добра справа, 2001.

Галина Гордасевич, Богдан Гордасевич. Нескорена Берегиня. 
Документальна антологія-мартиролог про українських жінок-полі-
твязнів у СРСР. – Львів: Піраміда, 2002.
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Архів ХПГ: Інтерв’ю з Г.Гордасевич 3.02. 2001 р.
Клавдія Бачинська. Згасла зірка Волині. – Українське слово, 
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Горинь Богдан Миколайович (нар. 10.02. 1936 р., с. Кнісело Жида-
чівського р-ну Львівської обл.).

Шістдесятник, організатор самвидаву, відомий діяч правозахис-
ного і національно-демократичного руху 60-80-х рр., політик, народний 
депутат українського парламенту І і ІІ скликань, мистецтвознавець.

Батько Г. був головою сільської «Просвіти», керував сільською 
нелегальною організацією ОУН, тричі репресований польською вла-
дою. 25.12.1944 вагітну матір Г. Стефанію і двох синів (батько був в 
УПА) енкаведисти етапували в м. Ходорів з наміром депортувати в 
Сибір, але по дорозі спершу Богдану, а потім Михайлові поталани-
ло втекти, а з Ходорова втекла й мати. Переховувалися в родичів у 
сусідніх селах. 1949, щоб не вступати в колгосп, сім’я перебралася в 
м. Ходорів.

1954-59 Г. навчався на філологічному факультеті Львівського 
університету, керував студентським науковим літературно-критич-
ним гуртком. Працював методистом Львівського обласного будинку 
народної творчості, вчителем, науковим співробітником Львівсько-
го музею українського мистецтва. Талановитий літературний кри-
тик і мистецтвознавець, Г. в першій половині 60-х рр. був одним 
із найяскравіших представників покоління шістдесятників, про що 
свідчать його численні виступи в колах творчої інтеліґенції та пуб-
лікації того часу.

Г. один із засновників і заступник президента Клубу творчої мо-
лоді «Пролісок» у Львові (1963). Просвітницька діяльність Г. була спря-
мована на пробудження національної свідомості. Познайомившись 
із плеядою київської творчої інтеліґенції (зокрема, І.Світличним, 
Є.Сверстюком, І.Дзюбою, І.Драчем, М.Вінграновським та ін.), ор-
ганізовував самвидав, передруковував анонімні (тоді) публіцистичні 
та політичні статті.

Заарештований львівським КГБ 26.08.1965 за звинуваченням у 
проведенні «антирадянської агітації і пропаганди» і 18.04.1966 за-
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суджений Львівським обласним судом за ст. 62 ч. 1 КК УРСР на 
3 р. позбавлення волі. Львівське відділення Спілки письменників 
за ініціативою Л.Костенко та І.Драча виступило з заявою, якою не-
прямо захищало Г. – просило дати його на поруки. Але це тільки 
посилило репресії серед інтеліґенції.

Г. карався в таборі № 11 у сел. Явас Мордовської АРСР. Г. багато 
зробив для консолідації політв’язнів, налагодив тісні контакти з на-
ціональними групами литовців, латвійців, естонців, росіян, євреїв, 
організував передачу на волю інформації про табірні репресії, зок-
рема, текстів вироків, заяв т.зв. групи юристів («Українська Робіт-
ничо-Селянська Спілка», Л.Лук’яненко, І.Кандиба та ін.), матеріали 
про яких скоро вийшли окремою книжкою за кордоном, розпов-
сюджував у зоні самвидав, організовував літературні вечори, брав 
участь у проведенні релігійних свят. В ув’язненні Г. підготував моно-
ґрафію про творчість репресованого художника П.Заливахи, напи-
сав дослідження про творчість І.Драча, М.Воробйова, Т.Шевченка, 
М.Осадчого.

Звільнившись у 1968, жив у Львові, працював будівельником, 
кочегаром.

Г. підтримував зв’язки з київськими і московськими дисиден-
тами, членами Московської Гельсінкської Групи (МГГ) і Українсь-
кої Гельсінкської Групи (УГГ). Під впливом керівника московсько-
го відділення «Міжнародної амністії» В.Турчина і керівників МГГ 
Ю.Орлова та О.Гінзбурґа, які приїздили в 1976 до Львова і зупиня-
лися в помешканні Г., йому запропонували роботу за фахом мистец-
твознавця у Львівській картинній галереї. Г. виявився блискучим 
лектором (прочитав 181 лекцію) та екскурсоводом, але за 13 років 
роботи в галереї він не опублікував жодної з десятків написаних 
ним статей. По суті це був період офіційної ізоляції талановитого 
мистецтвознавця. Опікувалася ним дирекція ЛКГ, що стала своєрід-
ним негласним філіалом КГБ.

Улітку 1987 Г. став членом редколегії відновленого В.Чорноволом 
опозиційного журналу «Український вісник» (УВ), а 30.12 вступив в 
УГГ. 11.03.1988 в числі 19 членів УГГ підписав «Звернення Українсь-
кої Гельсінкської Групи до української і світової громадськости» про 
відновлення її діяльности. Опублікував у самвидавських журналах 
«УВ», «Кафедра» (був членом їх редколегій), «Євшан-зілля» низку 
статей на теми літератури й мистецтва, зокрема, про творчість поетів 
В.Симоненка, М.Осадчого, скульпторів І.Севери, О.Архипенка, жи-
вописця Л.Медвідя, спогади про сучасників І.Франка – Ю.Яцківа та 
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Д.Лукіяновича. З 1989 під редакцією Г. виходить самвидавський ін-
формаційний бюлетень «Львівські новини» (12 випусків) з широкою 
панорамою політичного і громадського життя того часу.

Весною 1988 брати Б. і М.Горині за ініціативою та з участю 
В.Чорновола розробили і на 50-тисячному мітингу у Львові 07.07.1988 
оприлюднили «Декларацію принципів Української Гельсінкської 
Спілки». Українська Гельсінкська Спілка (УГС) стала першою в Ук-
раїні опозиційною КПРС організацією, яка поставила перед собою 
завдання ненасильницьким, еволюційним шляхом, розширюючи 
демократичні свободи, домогтися незалежності. Вона декларувала 
ідеї відновлення української державності, встановлення українсь-
кого громадянства, надання українській мові статусу державної, 
представництва України на міжнародній арені, республіканського 
госпрозрахунку, плюралізму в економіці, політиці й релігії, свобо-
ди совісті, необхідності мати національну армію, права громадян 
на політичні об’єднання. Головна ідея Декларації: «Без свободи нації 
дійсне забезпечення свободи особи неможливе».

28.10.1988 на обласній конференції (з участю представників з 
інших областей) Г. був обраний першим в Україні головою обласної 
(Львівської) організації УГС. Він був головним організатором бага-
тотисячних мітингів і маніфестацій у Львові, створював структури 
УГС, Української Республіканської партії (УРП). Г. тісно співпрацю-
вав з іншими організаціями, був членом їхніх керівних органів, зок-
рема, Народного Руху України (НРУ), Товариства української мови 
ім. Т.Шевченка, «Меморіалу» та ін.

1990 Г. обраний депутатом Верховної Ради, був заступником го-
лови Комісії закордонних справ, очолював парламентські делеґації на 
сесіях і семінарах у Раді Європи і Північноатлантичній асамблеї.

У листопаді 1994 Г. знову обраний народним депутатом України. 
Був членом Комітету прав людини, національних меншин і міжна-
ціональних стосунків. Написав низку статей з питань внутрішньої 
та зовнішньої політики України. Г. доклав багато зусиль до врегу-
лювання українсько-російських стосунків, брав активну участь у 
підготовці, обговоренні та ратифікації українсько-російського до-
говору. Часто виступав у ЗМІ про посилення фашизації суспільства 
в Росії.

Г. член Спілки письменників України, голова товариства «Украї-
на – Польща», член президії Товариства «Україна», член Централь-
ного Проводу НРУ (УНП).
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Видав книжку про художника В.Цимбала, готує тритомник спо-
гадів.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ (1997) і ІІ (2001) ступе-
нів, орденом Ярослава Мудрого (2005).
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Горинь Михайло Миколайович (17.06.1930 р., с. Кнісело Жидачів-
ського р-ну Львівської обл.).

Видатний шістдесятник, організатор самвидаву, один із лідерів 
правозахисного і національно-визвольного руху 60–90-х років.

Батько Г. був членом ОУН, керував осередком «Просвіти» в селі. 
Тричі був репресований польською владою. У червні 1941 втік з розбом-
бленої тюрми. 25.12.1944 вагітну матір Г. і двох синів (батько був в УПА) 
енкаведисти етапували в м. Ходорів з наміром депортувати в Сибір, але 
по дорозі спочатку братові Богдану, а потім Михайлові вдалося втек-
ти, а з Ходорова втекла й мати. Переховувалися в родичів по сусідніх 
селах. 1949, щоб не вступати в колгосп, сім’я перебралася в м. Ходорів.

1949-55 навчався на відділенні логіки і психології Львівського 
університету. 1953 був виключений за відмову вступити в комсомол, 
але завдячуючи ректорові академіку Є.Лазаренку відновлений. Кон-
тактував з підпіллям ОУН, виготовляв і розповсюджував листівки.

Працював учителем логіки, психології, української мови і літе-
ратури, директором школи, завідував районним методкабінетом, був 
інспектором Стрілківського райвно. З 1961 на науковій роботі у 
Львові. Організував першу в СРСР експериментальну науково-прак-
тину лабораторію психології і фізіології праці при Львівському заводі 
автонавантажувачів. Автор низки методичних розробок для вчителів 
і статей у галузі психології праці. Готував дисертацію.

У травні 1962 налагодив контакти з київськими шістдесятниками 
І.Світличним, І.Дзюбою, І.Драчем та іншими. Один з організаторів 
і член президії Львівського Клубу творчої молоді «Пролісок» (1963). 
Організував розповсюдження політичної літератури, яка видавалася 
за кордоном, та виготовлення самвидаву.

Заарештований 26.08.1965 за звинуваченням у проведенні ан-
тирадянської агітації і пропаганди, ст. 62 ч. 1 КК УРСР. 18.04.1966 
засуджений на 6 р. таборів суворого режиму на закритому засіданні 
Львівського облсуду в одній справі з братом Богданом Горинем, Іва-
ном Гелем і Мирославою Зваричевською.
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Хвиля арештів 1965 р. принесла в мордовські табори пожвавлення: 
з’явився самвидав, був налагоджений вихід інформації, національні 
групи консолідувалися в акціях протесту. За пропаганду і розпов-
сюдження самвидаву серед в’язнів 18.07.1967 суд Зубово-Полянського 
р-ну присудив Г. 3 р. ув’язнення у Владимирській тюрмі, звідки він 
теж зумів передати інформацію про становище в’язнів. Тим часом 
Іван Гель видав самвидавом його книжку «Листи з-за ґрат» (1971).

Звільнений 26.08.1971 з Мордовії. У Львові, де мешкала сім’я, не 
прописали. Під загрозою бути звинуваченим у «дармоїдстві» мусив 
улаштуватися машиністом на будівництві хімкомбінату в Рівненсь-
кій обл. З вересня 1972 працював кочегаром у котельнях Львова, з 
1977 – психологом на заводі «Кінескоп». Г. допомагав політв’язням і 
їхнім родинам готувати заяви. У створеній в 1976 Українській Гель-
сінкській групі (УГГ) визначив собі місце в другому ешелоні. Брав 
участь у написанні її основоположних документів. Після арешту за-
сновників УГГ бере на себе видання її Бюлетеня, підготував №№ 4-7.

Упродовж 1981 у Г. було 6 обшуків. Під час обшуку 23.03 йому 
підкинули сфабрикований від імені УГГ документ у зв’язку зі спра-
вою І.Кандиби, а 28.11 – текст на 15 сторінках під малограмотною 
назвою «Соціальні дослідження механізму русифікації на Україні» 
(треба б «соціологічні»).

03.11 після 13-годинного обшуку Г. заарештували органи КГБ. 
На знак протесту проти фабрикування «справи» оголосив голоду-
вання і відмовився брати участь у попередньому розслідуванні. 10-
го дня стався серцевий напад. 25.06.1982 засуджений за ст. 62 ч. 2 і 
ст. 179 КК УРСР (відмова дати покази у справі І.Кандиби) на 10 р. 
позбавлення волі в таборах особливого режиму та 5 р. заслання. 
Визнаний особливо небезпечним рецидивістом.

12.11.1982 прибув у табір особливого режиму ВС-389/36, с.Кучино 
Чусовського р-ну Пермської обл., де, нарешті, був прийнятий співка-
мерниками в УГГ. Обговорював з Ю.Литвином проблему реформу-
вання УГГ, написав психологічні нариси про О.Тихого, В.Марченка, 
В.Стуса, Ю.Литвина.

Хворів запаленням нирок, гіпертонією, аритмією. У травні 1984 
у Г. стався інфаркт міокарда. 28.11.1986 етапований до Львова, де 
після другого інфаркту його поклали в лікарню. Повернули етапом 
на Урал. «Помилуваний» 02.07.1987.

Уже в серпні Г. разом з В.Чорноволом та П.Скочком брав участь у 
відновленні видання «Українського вісника» (починаючи з 7-го числа). 
11.03.1987 Г., З.Красівський і В.Чорновіл як робочі секретарі УГГ під-
писали «Звернення Української Гельсінкської Групи до української та 
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світової громадськости» про відновлення її діяльности. Г., Б.Горинь і 
В.Чорновіл виробили і 07.07. 1988 на мітингу у Львові оприлюднили 
«Декларацію принципів Української Гельсінкської Спілки», створе-
ної на основі УГГ. Г. організував і очолив Українську ініціативну 
групу за звільнення в’язнів сумління, він учасник декількох нарад 
представників національно-демократичних рухів народів СРСР.

11.08.1988 УКГБ Львівської обл. винесло Г. офіційне попереджен-
ня у зв’язку з його «антирадянською діяльністю». Його неодноразово 
затримувала міліція, зокрема, в Чернівцях, куди приїхав на установчі 
збори УГС, був заарештований на 15 діб. Восени 1987 разом з В.Чор-
новолом дав інтерв’ю закордонній журналістці, у зв’язку з чим влада 
розгорнула кампанію за видворення їх з СРСР. Вони звернулися до 
урядів усіх держав, щоб їх не приймала жодна країна.

Улітку 1989 Г. працює в Києві в оргкомітеті Народного Руху Ук-
раїни (НРУ) за перебудову. На Установчому з’їзді (8-10.09) обраний 
головою секретаріату НРУ. Був головою Політради і співголовою НРУ. 
1990 обраний депутатом Верховної Ради УРСР, працював у Комісії з 
питань суверенітету, очолював комісію національних меншин.

Г. ініціював і організував найбільші загальнонаціональні акції: 
«Ланцюг єднання» між Києвом і Львовом 21.01. 1990, «Дитяча дип-
ломатія» (поїздки дітей зі Східної України в Західну і навпаки на 
Різдво і Великдень), Свято козацької слави (Запоріжжя, літо 1990), 
Конґрес національних меншин (Одеса, листопад 1991), Ліґа партій 
країн Балто-Чорноморського реґіону (1994), 50-річчя Української Го-
ловної Визвольної Ради (1994).

З травня 1992 до жовтня 1995 Г. – голова Української Республікан-
ської партії. Після розколу УРП в 1997 став одним із засновників Рес-
публіканської Християнської партії, головою її Редакційної комісії.

З 19.05.2000 до 19.08.2006 Г. був Головою Української Всесвітньої 
Координаційної Ради. 1998 р. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ 
ступеня, 17.06. 2000 – орденом Ярослава Мудрого V ступеня.
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ГОРОХІВСЬКИЙ ЛЕВКО ФЕДОРОВИЧ 
(ЛЕОН ТЕОДОРОВИЧ)

Горохівський Левко Федорович (Леон Теодорович) (нар. 15.02.1943, 
за документами 14.02, в с. Носів Бережанського, нині Підгаєцько-
го р-ну Тернопільської обл.)

Учасник руху опору 60-90 рр., громадський і політичний діяч.
Мати Марія Павлівна (1914-59) – селянка, батько Федір Григоро-

вич (1912-78) – столяр.
У підлітковому віці на Г. дуже вплинули розповіді батьків про 

національно-визвольну боротьбу, про злочини большевиків у Захід-
ній Україні, зокрема, як діставали з річки Золота Липа 40 трупів 
закатованих українців. 17-ти років вирішив, що на території Украї-
ни буде розмовляти виключно українською мовою. 1959-65 навчався 
у Львівському політехнічному інституті за фахом інженер-будівель-
ник. Потім керував будівельною групою проектного інституту в Тер-
нополі.

Писав вірші, зокрема, на соціально-політичні теми, які пізніше 
були визнані КГБ антирадянськими. 1966-69 розповсюджував працю 
І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» та іншу літературу самви-
даву, вів розмови про антиукраїнську політику окупаційної влади.

Заарештований 02.02.1969 разом з Михайлом Саманчуком. У спра-
ві було допитано понад 100 свідків. Засуджений Тернопільським об-
ласним судом 04.09 за ст. 62 ч. 1 КК УРСР до 4 р. позбавлення волі в 
таборах суворого режиму. Карався в мордовських таборах ЖХ-385/17-А 
(пос. Озьорний), № 3-5 (Барашево) і № 19 (Лєсной), де тоді перебува-
ли Володимир Леонюк, Михайло Масютко, Євген Пришляк, Микола 
Коц, Микола Береславский, Іван Сокульский, Микола Горбаль та 
інші. Звільнений у лютому 1973, ще до прибуття в табори в’язнів, ареш-
тованих 1972 р.

Навіть із технічною освітою Г. ніде не міг улаштуватися на ро-
боту. Директори готові були його прийняти, але під тиском КГБ від-
мовляли. Нарешті КГБ дозволив прийняти Г. в «Укрсільгосптехпро-
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ект» – філіал Київського проектного інституту в Тернополі. З 1986 Г. 
працював на комбайновому заводі.

Психологічні умови на «волі» були гірші, ніж у таборах, тому 
що там було середовище однодумців. Г. часто викликали в КГБ, де 
вимагали прилюдно засудити своє минуле, та безуспішно.

Постійно слухав радіо «Свобода» й «Голос Америки», усно поши-
рював правдиву інформацію. Важко було серед переляканих багаторіч-
ним терором галичан створювати довкола себе середовище однодумців. 
Їздив до колишніх мордовських співв’язнів та їхніх родичів, але його 
іноді просили не приходити більше. У Києві зустрічався з М.Горбалем, 
у Львові через Олену Антонів познайомився з М.Горинем.

Під час перебудови і гласності на пропозицію В.Чорновола і 
М.Гориня у липні 1988 почав створювати ініціативну групу Українсь-
кої Гельсінкської Спілки (УГС) у Тернопільській області. 14.01.1989 
скликав установчі збори обласної філії, але їх розігнала міліція. Тоді 
26.01 Г. таємно від влади скликав однодумців (серед них був колиш-
ній політв’язень Володимир Мармус) у своєму помешканні. Що це 
будуть збори УГС, знав тільки член Всеукраїнської координаційної 
ради УГС М.Горинь, який приїхав зі Львова. Спроба провести ус-
тановчі збори осередку УГС на комбайновому заводі була зірвана. 
Г. викликали в прокуратуру, де він у присутності кагебіста заявив: 
«Можете мене розіп’ясти, але від УГС я не відступлюся».

Г. організовував перші мітинґи в Тернополі, засновував у березні 
1989 Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих, То-
вариство української мови, «Меморіал», НРУ. У травні 1989 виготовив 
національні прапори – саме вони вперше з’явилися на вулицях Тер-
нополя. На першому, присвяченому відродженню УГКЦ, мітингу Г. 
затримала міліція, та Іван Гель закликав учасників мітингу не роз-
ходитися, доки не випустять затриманого. Кагебісти вимушені були 
привезти Г., щоб його побачили люди. Суд постановив оштрафувати 
Г. на 1000 руб. або заарештувати на 15 діб. Не маючи грошей, Г. по-
годився на арешт.

Г. організував збирання підписів за закриття АЕС, за надання 
українській мові статусу державної, за запровадження українського 
громадянства, за службу українських юнаків виключно на території 
України. У 1988-89 Г. організовував поїздки греко-католиків на го-
лодування в Москву з вимогою леґалізації УГКЦ. Під керівництвом 
Г. Тернопільська філія УГС стала найчисленнішою в Україні після 
Львівської. 1989 став переломним у політичному житті Галичини: 
люди перестали боятися відкрито говорити правду.
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Під час 100-тисячного походу й демонстрації з вимогою денонса-
ції пакту Ріббентропа-Молотова 23.08.1989 були прорвані лави міліції 
й виникла загроза сутички, демонстранти зупинилися перед обкомом 
КПУ, домагаючись ґарантій свободи слова і зборів. У цій боротьбі Г. 
став визнаним лідером національно-визвольного руху на Тернопіль-
щині.

1988-1990 Г. був головою Тернопільської філії УГС, у 1990-1992 – 
головою обласної організації УРП, в 1991-1995 – заступником голови 
УРП. Після різкого поправіння керівництва УРП Г. виступив одним 
з ініціаторів створення правоцентристської Республіканської Хрис-
тианської партії (РХП). Він був членом її Центрального Проводу, го-
ловою Тернопільської обласної організації. У липні 1999 повернувся 
в УРП.

У березні 1990 і в квітні 1994 Г. був обраний народним депута-
том України від Бережанського в.о. Тернопільської обл., працював 
у Комісії Верховної Ради з питань державного суверенітету, потім у 
Комітеті Верховної Ради з питань ядерної політики та ядерної безпе-
ки. Очолював депутатську групу УРП у Верховній Раді, був членом 
«Народної Ради», депутатських груп «Конституційний центр», «Де-
ржавність», «Народний Рух України». Зосереджував свою діяльність 
на захисті прав виборців. Брав участь у виробленні Декларації про 
суверенітет, Акта про державну незалежність України, законопроектів 
про свободу сумління, реабілітацію жертв репресій.

Тижневою голодівкою підтримав студентську голодівку в жовтні 
1990 р.

З 1998 Г. є головою Тернопільського земляцтва в Києві. Почес-
ний професор Тернопільського технічного університету. За заслуги 
перед батьківщиною в День незалежності 23.08.1998 нагороджений 
орденом «За заслуги» III ступеня.

Дочка Соломія (1982) – талановита скрипалька. Живе Г. у Києві.

Бібліоґрафія:

Програма і статут УРП. Віхи діяльності Тернопільської обласної 
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Горська Алла Олександрівна (нар. 18.09.1929, м. Ялта – п. 28.11.1970, 
м. Київ)

Видатна художниця, з найвідоміших шістдесятників.
Г. народилася в Ялті в радянізованій номенклатурній родині. 

1941–1943 пережила в Ленінграді зі своєю матір’ю дві блокадні зими. 
Закінчила художній інститут у Києві за фахом живопис.

Г. була одним із організаторів Клубу творчої молоді «Сучасник» 
(1959–1964). Разом із В.Симоненком і Л.Танюком відкрила місця по-
ховання розстріляних в НКВД на Лук’янівському і Васильківському 
кладовищах, у Биківні (1962–1963), про що вони заявили в Київську 
міськраду («Меморандум №2»). Після цього В.Симоненко був жорс-
токо побитий, унаслідок чого помер від швидкоплинної хвороби ни-
рок у 1963.

1964 Г. в співавторстві з П.Заливахою, Л.Семикіною, Г.Севрук та 
Г.Зубченко створила в Київському університеті вітраж «Шевченко. 
Мати». Вітраж був знищений адміністрацією університету, за на-
казом ректора Швеця. Скликана після цього комісія кваліфікувала 
його як ідейно ворожий. Г. і Л.Семикіну виключили зі Спілки ху-
дожників, щоправда, через рік відновили.

У серпні 1965 було заарештовано багатьох друзів і знайомих Г. Цей 
рік став для неї початком діяльної участі в русі опору. 16.12.1965 Г. 
надіслала заяву прокуророві УРСР з приводу арештів.

Г. викликали в КГБ на допити як свідка та на зводини віч-на-
віч, де велися специфічні «кагебістські розмови» з попередженнями 
й погрозами.

Матеріально й морально підтримувала родини політв’язнів, 
листувалася з ними, систематично – з П.Заливахою. У квітні 1966 
подала клопотання на його захист. Правозахисники, які повертали-
ся з ув’язнення, зверталися до неї за допомогою.

Г. була на процесі В.Чорновола 15.09.1967 у Львові, де з групою ки-
ян заявила протест проти незаконного ведення суду. 1968 Г. підписа-
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ла «Лист-протест 139» на ім’я керівників КПРС і радянської держави 
з вимогою припинити незаконні процеси. Почалися адміністративні 
репресії проти «підписанців», кагебістський тиск. Києвом і Україною 
пішли чутки про існування підпільної терористичної бандерівської 
організації, керованої західними спецслужбами. Одним із керівни-
ків цієї організації називали Г.

За нею стежили, іноді демонстративно, їй погрожували невідомі 
особи. 1970 Г. викликали на допит в Івано-Франківськ у справі за-
арештованого В.Мороза, але вона відмовилася давати покази. За де-
кілька днів до смерти склала протест до Верховного суду УРСР про 
незаконність і жорстокість вироку.

28.11.1970 Г. вбита у м. Василькові Київської обл. Її тіло в льо-
ху виявили через кілька днів Н.Світлична і Є.Сверстюк. Похорон 
Г. 7.12.1970 на Мінському (Берковецькому) кладовищі в Києві пере-
творився на мітинґ протесту. Там, зокрема, виступили О.Сергієнко, 
І.Гель. В.Стус написав вірша «Ярій, душе!» Слідство, яке вела про-
куратура Київської області, дійшло висновку, що Г. вбив її свекор 
з мотивів особистої неприязні, а потім покінчив самогубством, ки-
нувшись під поїзд. В Україні поширювалися жахливі чутки про ці 
смерті, зарубіжне радіо подавало свої версії. Розмови про смерть Г. й 
обставини її загибелі присікалися владою.

Трохи більше, ніж через рік, у січні 1972, здійнялася найбільша 
хвиля арештів учасників руху опору, що значною мірою ослабило ук-
раїнську духовну та інтелектуальну еліту.

Після розпаду СРСР органи прокуратури й безпеки України, 
гребуючи вимогами громадськості, не оприлюднили ніякої інфор-
мації про загибель Г. Відкрита тільки слідча справа. Аналіз справи 
показує, що розслідування було неповним, воно суперечливе, ве-
лося з порушеннями слідчих норм, тобто було сфабриковане. Про-
стежуються також загальні риси вбивства з іншими політичними 
вбивствами в СРСР.
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Григоренко Петро Григорович (нар. 16.10.1907, с. Борисівка При-
морського р-ну Запорізької обл. – 21.02.1987, Нью-Йорк, США).

Генерал, правозахисник, член-засновник Московської та Української 
Гельсінкських груп.

Народився в селянській сім’ї. Працював слюсарем, зчіплювачем 
вагонів, кочегаром, машиністом паровоза. Був активістом комсомо-
льського руху. Один з організаторів комсомольського осередку у 
своєму селі (1922), делегат з’їзду (1930) і член ЦК Комсомолу України 
(1929-1931). У 1927 вступив у Комуністичну партію. У 1929 закінчив 
робітфак, вчився на інженерно-будівельному факультеті Технологіч-
ного інституту в Харкові (1929-1931).

З 1931 – фаховий військовий. Закінчив Військово-інженерну 
академію ім. Куйбишева, у 1934-1937 служив на командних посадах 
у Білоруському військовому окрузі, потім був слухачем академії Ґе-
нерального штабу. У 1939-1943 служив на Далекому Сході, учасник 
боїв на р. Халхин-Гол (1939). У 1944-1945 – на фронтах Великої Віт-
чизняної війни, двічі поранений. Закінчив війну в званні полковни-
ка на посаді начальника штабу дивізії. Нагороджений орденом Лені-
на, двома орденами Червоного Прапора, орденом Червоної Зірки, 
орденом Вітчизняної війни і шістьма медалями. У грудні 1945 – ве-
ресні 1961 – на викладацькій і науковій роботі у Військовій академії 
ім. М.В.Фрунзе. Кандидат військових наук (1948), автор 83 робіт із 
військової історії, теорії і кібернетики. З 1959 – начальник кафед-
ри оперативно-тактичної підготовки, генерал-майор. У серпні 1961 
захистив докторську дисертацію.

Після XX з’їзду КПРС, критично переглянувши сформовану в 
СРСР політичну систему, прийшов до висновку про її невідповід-
ність ідеалам ленінізму. Вирішив відкрито виступити з викладом 
своїх поглядів, використавши для цього обговорення проекту Про-
грами КПРС, яке проходило влітку і восени 1961. «У моїй душі царю-
вав розлад. Мені важко було мовчки терпіти лицемірство правителів, 
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та одночасно я розумів, що виступ буде коштувати мені способу жит-
тя, що цілком мене влаштовував, (...) з особливою силою навалилася на 
мене думка, що давно вже переслідувала мене: «Треба виступати. Не 
можна мовчати».

07.09.1961 Г. виступив на партконференції Ленінського району 
м. Москви із закликом «підсилити демократизацію виборів і широку 
змінюваність, відповідальність перед виборцями. Вилучити всі умови, 
які породжують порушення ленінських принципів і норм, зокрема, ви-
сокі оклади, незмінюваність». На наполегливу вимогу представників 
ЦК КПРС, що були присутні на конференції, був позбавлений депу-
татського мандата з формулюванням «за політичну незрілість». Не-
гайно був усунутий від викладання в Академії, одержав сувору дога-
ну по партійній лінії і був переведений на службу в Далекосхідний 
військовий округ.

В Уссурійську «до літа 1963 року я проробив ідейно-теоретичну 
роботу і зміцнився в думці, що з керівництвом КПРС треба вступати 
в боротьбу», – писав Г.. Почав із того, що написав і послав у газету 
критичний памфлет. Восени 1963, знаходячись у відпустці в Москві, 
організував підпільну «Спілку боротьби за відродження ленінізму» 
(до неї ввійшли сини Г. і декілька їхніх друзів – студентів і офіцерів). 
Написав сім листівок, які були поширені в Москві, Владимирі, Ка-
лузі, у військах Ленінградського і Середньоазіатського округів (деякі 
тиражем до 100 екз.). Їхніми темами були бюрократичне перерод-
ження радянської держави, її каральна політика стосовно робітників 
(придушення заворушень у Новочеркаську, Темиртау і Тбілісі), при-
чини продовольчої кризи в країні.

01.02.1964 Г. був затриманий органами КГБ в аеропорту Хаба-
ровська, доставлений у Москву і поміщений у внутрішню в’язницю 
КГБ. На першому допиті він відхилив пропозицію голови КГБ 
В.Семичастного «покаятися», щоб уникнути арешту і суду, після чо-
го був звинувачений за ст. 70 КК РРФСР, а потім направлений на су-
дово-психіатричну експертизу в Інститут ім. Сербського. Експертиза 
визнала його неосудним (19.04.1964) із діагнозом: «Паранойяльний 
розвиток особистості, що виник в особистості з психопатичними ри-
сами характеру». (На думку Г., рішення про визнання його душевно-
хворим було прийняте членами Політбюро ЦК КПРС). Інші члени 
«Спілки» були визнані слідством «такими, що потрапили під вплив 
душевнохворого», і піддалися позасудовим переслідуванням.

17.07.1964 ухвалою Військової колеґії Верховного Суду СРСР Г. 
був направлений на примусове лікування в Ленінградську спеціальну 
психіатричну лікарню, а 29.08.1964 постановою Ради Міністрів СРСР 
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розжалуваний у рядові. Останнє рішення показало, що влада роз-
глядала Г. не як хворого, а як політичного злочинця. Під час ув’яз-
нення Г. познайомився з Олексієм Добровольським.

Незабаром після звільнення з керівних посад М.Хрущова, який 
був основним об’єктом критики й ініціатором постанови Ради Міні-
стрів, Г. був звільнений із лікарні (22.04.1965) як такий, що одужав. 
Працював сторожем, екскурсоводом, вантажником у магазинах, майст-
ром у будівельному управлінні.

Навесні 1966 О. Добровольський познайомив Г. з Володимиром 
Буковським, який ввів його в коло московських дисидентів. Його 
близькими друзями стали старий більшовик, ініціатор викриття 
каральної психіатрії в СРСР Сергій Писарев, письменник Олексій 
Костерін. Від них Г. став одержувати самвидав; дізнавшись про про-
блему репресованих за Сталіна народів, активно включився в бо-
ротьбу кримських татар за повернення на історичну батьківщину.

Восени 1967 Г. написав історико-публіцистичний памфлет «При-
ховування історичної правди – злочин перед народом!». У цій праці 
Г. зробив детальний аналіз причин поразок Червоної Армії в почат-
ковий період війни і вказав на безпосередніх винуватців – Сталіна і 
його воєначальників. Памфлет поширився в самвидаві, приніс його 
автору популярність і зробив його однією з помітних фігур у диси-
дентському співтоваристві.

У 1967-1968 Г. – один з організаторів і активний учасник пети-
ційної кампанії навколо процесу Гінзбурґа – Галанскова. Він висту-
пав також на захист Анатолія Марченка, Ірини Бєлогородської та 
інших дисидентів.

Разом із Костеріним адресував Консультативній Нараді кому-
ністичних і робітничих партій у Будапешті (лютий 1968) заяву, в 
якій висловлювалось прохання дати їм виступити на цьому форумі. 
Не отримавши відповіді, автори написали «Звернення» до комуністів 
Радянського Союзу й інших країн, у якому говорилося про сталінізм 
як «смертельну для комунізму хворобу».

У період «празької весни» Г. підтримав демократичні перетво-
рення в Чехословаччині, був одним з авторів відкритого листа «До 
членів Комуністичної партії Чехословаччини, до всього чехословаць-
кого народу», у якому віталися зміни, що відбувалися в цій країні. 
Він також написав листа Олександрові Дубчеку з порадами щодо 
можливої оборони країни у випадку радянської інтервенції і передав 
його в чехословацьке посольство в Москві. Виступив на захист учас-
ників «демонстрації сімох», закликав громадян СРСР домагатися ви-
воду військ із Чехословаччини.
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Наприкінці 1968 Г. написав працю «Про спеціальні психіатри-
чні лікарні (дурдоми)», що ввійшла складовою частиною в книжку 
Наталії Горбаневської «Полудень»: «Обстановка будинку для душев-
нохворих, повне безправ’я і відсутність реальної перспективи виходу 
на свободу – ось ті страшні чинники, з якими зіштовхується кожний, 
хто потрапляє в СПЛ. Треба боротися за корінну зміну системи екс-
пертизи й утримання хворих у СПЛ, за надання громадськості спра-
вжньої можливості контролювати умови утримання і лікування хворих 
у цих умовах».

Починаючи з 1968 Г. ініціював дискусії про необхідність надати 
дисидентському рухові, що виникає, організаційної форми. Був гаря-
чим прихильником створення правозахисного комітету, ідея якого 
була реалізована у формі створення Ініціативної групи захисту прав 
людини в СРСР уже після його арешту.

Постійно допомагав кримським татарам, став неформальним лі-
дером їхнього руху за повернення в Крим. Виступив на бенкеті, вла-
штованому представниками кримськотатарського народу в одному з 
московських готелів на честь 72-річчя Костеріна, з промовою: «Пере-
станьте просити! Поверніть те, що належить вам по праву, але незакон-
но у вас відібрано». 17.05.1968 був присутній на демонстрації кримських 
татар на Старій площі перед будинком ЦК КПРС і зажадав, щоб його 
затримали разом із ними. Влітку 1968 збирав дані про порушення 
прав кримських татар, які намагалися повернутися в Крим із місць за-
слання, підготував інформацію про це для західних кореспондентів.

Був організатором жалобного мітингу на похороні Костеріна, 
що став одним із перших опозиційних маніфестацій у Москві, ви-
голосив там промову, присвячену його нам’яті, закінчив її словами: 
«Свобода буде! Демократія буде! Твій прах у Криму буде!», став упо-
рядником самвидавського збірника «Памяти А.Е. Костерина» (лис-
топад 1968). Написав коментар, спрямований проти фальсифікації 
радянськими слідчими органами даних про втрати кримськотатар-
ського народу після депортації.

Влада намагалась припинити контакти Г. з кримськотатарським 
рухом: 19.11.1968 за ордерами, виданими узбецькою прокуратурою, у 
московській квартирі Г. був проведений багатогодинний обшук, під 
час якого був вилучений весь його архів. Навесні 1969 на прохання 
кримських татар Г. почав готуватись до суду над учасниками Чир-
чикських подій у ролі їхнього громадського захисника. Незважаючи 
на погрози КГБ, вилетів у Ташкент, підготувавши промову для про-
цесу «Хто ж злочинці?»
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07.05.1969 Г. був заарештований у Ташкенті і до жовтня того року 
знаходився в СІЗО КГБ Узбекистану. Йому було пред’явлене обвину-
вачення за ст. 70 ч.1 КК РРФСР. З 13 до 28 червня він голодував на 
знак протесту проти незаконного арешту, піддавався примусовому го-
дуванню, побиттю і знущанням. Його тюремний щоденник, переда-
ний на волю, був опублікований у «Хронике текущих событий». Судо-
во-психіатричною експертизою в Ташкенті Г. був визнаний осудним. 
Це рішення не влаштовувало владу, і в жовтні 1969 він був етапований 
у Москву, де психіатри Інституту ім. Сербського визнали результати 
попередньої експертизи помилковими.

04.12.1969 Г. знову був переведений у Ташкент, де в міському суді 
слухалася його справа. Ухвалою суду від 27.02.1970 Г. був спрямованим 
на примусове лікування в Черняховську СПЛ (Калінінградська обл.).

З моменту арешту Г. в СРСР і за його межами почалася енер-
гійна кампанія за його звільнення. Кримські татари пікетували 
Ташкентську в’язницю, вимога звільнення Г. була одним із гасел де-
монстрації кримських татар 06.06.1969 у Москві на площі Маяковсь-
кого. Під зверненнями на захист Г. були зібрані сотні підписів. У 
самвидаві з’явилися дві значні праці, присвячені Г.: «Світло у вікон-
ці» Анатолія Левітіна (Краснова) і «До арешту генерала Григорен-
ка» Бориса Цукермана. 06.10.1969 у московському магазині ГУМ два 
скандинавських студенти, прикувавши себе до огорожі, розкидали 
листівки на захист Г. У січні 1970 у Москві та Ленінграді відбули-
ся аналогічні акції норвезьких, італійських і бельгійських правоза-
хисників. З виступу на захист Г. почалася регулярна правозахисна 
активність академіка Андрія Сахарова. У самвидаві була поширена 
анонімна «Психіатрична заочна експертиза у справі Григоренка», 
відповідальність за неї згодом узяв на себе Семен Ґлузман. Після 
того, як Буковський у 1971 передав на Захід історії хвороб декіль-
кох дисидентів, визнаних неосудними, у тому числі і Г., міжнародна 
медична громадськість стала натискати на радянських психіатрів. 
У 1973 на Заході вийшов збірник публіцистики Г. «Думки душевно-
хворого», куди ввійшли його тюремні щоденники, у тому ж році за 
цією книгою в Англії був знятий фільм.

19.09.1973 Г. був переведений у психіатричну лікарню загального 
типу в Підмосков’ї. 24.06.1974 (напередодні візиту президента США 
Р.Ніксона в СРСР) Московський міський суд виніс ухвалу про припи-
нення примусового лікування.

Через декілька днів Г. був звільнений і незабаром відновив пра-
возахисну діяльність. Він виступав на захист Мустафи Джемілєва, 
підписав колективну заяву, у якій був виражений протест проти 
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цькування А.Сахарова в радянській пресі після присудження йому 
Нобелівської премії Миру. Підписав «Відкрите звернення» до деле-
гатів і гостей XXV з’їзду КПРС із закликом до загальної політичної 
амністії в СРСР та інших країнах Східної Європи. Влітку 1977 під-
писав лист у Політбюро ЦК КПРС із критикою проекту Конституції 
СРСР, що закріплює «партократичний» характер влади.

Був членом-фундатором Московської Гельсінської групи, під-
писав більшість її документів, випущених у 1976-1977, став одним 
з ініціаторів створення при МГГ Робочої комісії з розслідуван-
ня використання психіатрії в політичних цілях. Приїздив у Київ до 
М.Руденка в серпні 1976 р., був ініціатором і брав участь у створенні 
Української Гельсінської групи (УГГ), увійшов у число її членів-за-
сновників. Виступав на захист заарештованих членів Гельсінкських 
груп Олександра Гінзбурґа, Юрія Орлова, Анатолія Щаранського, 
Володимира Слєпака, Миколи Руденка, Олекси Тихого, Звіада Ґам-
сахурдія. У лютому 1977 склав брошуру «Наші будні» про боротьбу 
КГБ проти Гельсінкського руху в СРСР. Продовжував боротьбу за 
відновлення прав кримських татар, був одним з ініціаторів прийнят-
тя документа МГГ, що починався словами: «Дискримінація крим-
ських татар продовжується».

05.12.1976 брав участь у традиційній правозахисній демонстрації 
в Москві на Пушкінській площі, де виголосив стислу промову: «Спа-
сибі всім, хто прийшов сюди вшанувати пам’ять мільйонів безневинно 
знищених людей! Спасибі усім вам і за те, що ви своєю присутністю 
тут висловили солідарність із в’язнями сумління!».

У листопаді 1977 Г. одержав дозвіл на піврічну поїздку у США 
дня лікування і 30.11 виїхав з СРСР. Під час перебування у США не 
робив політичних заяв, проте Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 13.02.1978 був позбавлений радянського громадянства «за дії, 
що ганьблять звання громадянина СРСР». Дізнавшись про це, дав 
у Нью-Йорку прес-конференцію, де сказав, що це – найсумніший 
день у його житті: «Мене позбавили права померти на Батьківщині».

У США в 1978 Г. був на його прохання підданий психіатричній 
експертизі, її висновок гласив, що ознак психічного захворювання в 
Г. не виявлено: «Всі риси його особистості радянськими діагностами 
були деформовані. Там, де вони знаходили нав’язливі ідеї, ми побачили 
стійкість. Де вони бачили марення – ми виявили здоровий ґлузд. Де вони 
вбачали нерозсудливість – ми знайшли ясну послідовність. І там, де 
вони діагностували патологію, – ми зустріли щиросердечне здоров’я». 
Продовжував брати участь у правозахисній діяльності: був закордон-
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ним представником УГГ, виступав на Сахаровських слуханнях у 1979 
у Вашинґтоні. В еміґрації остаточно відмовився від комуністичних 
поглядів, став членом української общини у США, православним 
віруючим.

Похований на українському цвинтарі Баундбрук, (штат Нью-
Джерсі, США) біля Нью-Йорку.

Указом Президента Російської Федерації в 1993 Г. посмертно 
відновлений у званні генерал-майора. Його ім’ям названий проспект 
у Києві і декілька вулиць у Криму.

З 1990 книги і статті Г. друкуються на батьківщині. У листопаді 
1991 медична комісія, створена з ініціативи Головної військової про-
куратури СРСР, провела посмертну психіатричну експертизу і виз-
нала Г. здоровим.

У 1997 Г. нагороджений (посмертно) відзнакою Президента Украї-
ни – орденом «За мужність» І ступеня.

Бібліоґрафія:

І.

Мысли сумасшедшего. Избранные письма и выступления. – Ам-
стердам: Фонд им. Герцена, 1973.

Сокрытие исторической правды – преступление перед народом! 
Открытое письмо в редакцию журнала «Вопросы истории». – Лон-
дон, 1973.

В подполье можно встретить только крыс... / Предисловия Гри-
горенко А.П.; Ковалева С.А. – М.: Звенья, 1997.

Спогади. / Переклад О. Кислиці: – Детройт: Вид-во «Українські 
вісті», 1984. – 751 с.

II.

Кто такой П.Г. Григоренко? // Военно-исторический журнал. – 
1990. – №10. – С.87-90.

Орлова Р., Копелев Л. Генерал // Огонек. – 1990. – №50. – 18-25 
дек. – С.11-13

Левин М. Честь сумасшедшего генерала // Новое время. – 1991. 
№ 44. – С.39.

Сахаров А.Д. Воспоминання. – М.: Права человека, 1996. – Т. 1.
Алла Феофанова. Песня судьбы (Генерал Григоренко. Доктор 

Глузман) // Зеркало недели. – 1997. – 5 квітня.



�77

ГРИГОРЕНКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ

Алтунян Г.О. Петр Григорьевич Григоренко. Очерк. – Харьков: 
РА-Каравелла, 1997. – 20 с.

Прорив до волі. Інтерв’ю В.Овсієнка з М.Руденком. – Народна 
газета. – 1997. – № 41 (322). – Жовтень.

Руденко М. Найбільше диво – життя. Спогади. – Київ–Едмон-
тон–Торонто: Таксон, 1998. – С. 411-443.

Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінксь-
ких угод: В 4 т. – Т. 1.: Особистості / Харківська правозахисна група; 
Упорядник Є.Ю.Захаров; – Харків: Фоліо, 2001. – С. 67 – 73.

Дмитро Зубарєв, Геннадій Кузовкін. Москва



�78

ГРИНЬКІВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

ГРИНЬКІВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

Гриньків Дмитро Дмитрович (нар. 11.06.1948, с. Марківка Печені-
жинського (нині Коломийського) р-ну Івано-Франківської обл.)

Засновник Спілки Української Молоді Галичини, член Української 
Гельсінкської Спілки (УГС), журналіст, письменник.

З селянської родини, причетної до національно-визвольного ру-
ху. На формування світогляду впливали родинні перекази, а також 
мати однокласника Романа Чупрея Гафія Луцак, яка бесідувала з 
молодими людьми, давала їм читати літературу старих видань. 1966, 
закінчивши Печеніжинську середню школу, Г. з Р.Чупреєм поїхав 
за комсомольською путівкою в Дніпропетровськ, де вони працюва-
ли слюсарями-складальниками на ремонтному заводі. З червня 1967 
до листопада 1969 служив у танкових військах на Чернігівщині та 
на Дніпропетровщині. 1968 р. одружився з Галиною Сербин, став 
кандидатом у члени КПРС. Демобілізувавшись, повернувся на той 
же завод. Зіґнорував подання на нагороду ювілейною медаллю до 
100-річчя Леніна і з родинних міркувань перебрався до Печеніжина. 
Влаштувався слюсарем будівельного управління № 112 у Коломиї 
(пізніше воно стало ПМК-67 – пересувна механізована колона).

1970 вступив на енерґетичний факультет Івано-Франківсько-
го інституту нафти і ґазу (вечірнє відділення було в Коломиї). 1971 
прийнятий в КПРС, обраний секретарем комсомольської організа-
ції підприємства. Перебрався в Коломию, де наймав помешкання 
в Параски та Романа Рижків, які відбули ув’язнення за участь у 
національно-визвольній боротьбі. Спілкування з ними увиразнило 
світогляд. Непокоїла наростаюча русифікація навчання, колоніаль-
ний стан України. Г. та коло його друзів обурювали репресії проти 
української інтелігенції, особливо арешти української інтелігенції, 
що почалися 12.01. 1972 – про них дізнавалися з висилань зарубіж-
них радіостанцій та від Параски Рижко. Визрівала думка, що й їм 
пора вступати в боротьбу. 31.01.1972 в хаті Василя-Івана Шовкового в 
Печеніжині зібралися кілька друзів-однодумців (окрім господаря та 
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Г. – Р.Чупрей, Дмитро Демидів, Василь Михайлюк, Федір Микитюк, 
Микола Мотрюк). Підбивши підсумок розмови, Г. застромив ножа 
в стіл, поклав на колодку руку і склав присягу на вірність Україні. 
Друзі поклали руки зверху. Так виникла підпільна організація, яка в 
процесі подальшого обговорення прибрала назву «Спілка Українсь-
кої Молоді Галичини». У лютому склали присягу Любомир Чупрей ─ 
брат Романа, Іван Мотрюк, Василь Кузенко, улітку в організацію був 
прийнятий Василь Гриньків, восени – студент Львівської політехні-
ки Богдан Романишин. На зібранні в травні Д.Демидів узяв на себе 
обов’язки керівника ідеологічного відділу та написання програми 
організації, В.-І.Шовковий очолив службу безпеки.

Майбутню Україну організація уявляла собі незалежною со-
ціалістичною державою типу Польщі або Чехословаччини. Досягати 
цього мали намір шляхом ідеологічної боротьби, хоча, залежно від 
обставин, не виключали і збройної. На одному з зібрань Г. прочи-
тав лекцію про становище України в СРСР, спираючись на зібрану 
ним статистику. Усього зібрань було десять, у лютому 1973 збиралися 
провести з’їзд усіх членів СУМГ.

СУМГ була організована на зразок бойових загонів УПА: не-
легальні зібрання в лісі, в горах; кожний член організації мав псев-
донім (Г. – «Грім-гора»). Завдання кожному Г. давав письмово зі вра-
хуванням його можливостей. Це було збирання інформації про діяль-
ність УПА, вивчення настроїв студентів і вербування нових членів 
СУМГ, збирання пісень і розповідей про УПА та її леґендарних во-
яків, збирання літератури з історії національно-визвольних змагань, 
пошуки зброї, щоб у разі потреби, за словами Г., можна було захистити 
себе і свою родину. Сам Г. під той час був головою комітету ДТСААФ 
(Добровільного товариства сприяння Армії, Авіації і Флоту) підпри-
ємства, на якому працював, і тому мав можливість навчати стрільби 
членів своєї групи як легально, так і на нелегальних зібраннях у горах. 
Г. викрав два будівельні пістолети, які В.-І.Шовковий мав переоблад-
нати для стрільби з однієї руки. Викрали малокаліберну ґвинтівку, 
карабін, магнітофон, щоб записувати радіопередачі та свої виступи.

Восени 1972 члени СУМГ поклали в Печеніжині вінок до 
пам’ятника Олексі Довбушу з синьо-жовтою стрічкою з нагоди річ-
ниці його загибелі.

Найпевнішим членам організації (Д.Демидів, Р.Чупрей, В.-І.Шов-
ковий) було доручено законтактувати з іншими схожими групами, 
але вони цього не встигли зробити, бо гравер, якого Г. попросив на-
писати назву на заготовці печатки організації, доніс у КГБ. Діставши 
сигнали з інших джерел, Г. спеціально задля «стукача» скликав збо-
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ри, де було розіграно саморозпуск організації, і розпорядився кожно-
му зробити в себе «обшук» та понищити все підозріле. Та це тільки 
пришвидшило арешти.

15.03.1973 були заарештовані Г., В.-І.Шовковий, М.Мотрюк, за-
триманий і за два дні заарештований Р.Чупрей, через місяць – Д.Деми-
дів. При обшуку в Г. було вилучено заготовку печатки та одне пись-
мове доручення, патрони до малокаліберної ґвинтівки. Припертий 
доказами, того ж дня він здав «арсенал», захований на роботі.

Упродовж 2-3 місяців їх винуватили у «зраді батьківщини» (ст. 56 
КК УРСР), шантажуючи смертною карою або 15-річним ув’язненням. 
На половині слідства справа була перекваліфікована на ст. 62 ч.1 (ан-
тирадянська агітація і пропаганда), 64 (створення антирадянської ор-
ганізації), 81 ч.2 (викрадення державного майна), 140 ч.2 (крадіжка), 
223 ч.2 (викрадення зброї та амуніції).

Івано-Франківський обласний суд на закритому засіданні, що 
тривало три дні, виніс 9.08.1973 вирок (на його виголошення допус-
тили родичів): як керівник організації, Г. засуджений до 7 р. таборів 
суворого режиму та 3 р. заслання, Д.Демидів і В.-І.Шовковий – до 5, 
М.Мотрюк і Р.Чупрей – до 4 р. На суді Г. тримався виклично, навіть 
зухвало.

У політичному таборі ВС-389/36 у с.Кучино Пермської обл. в 
1974 р. разом з іншими відомими політв’язнями брав участь у страй-
ку протесту у зв’язку з побиттям С.Сапеляка. У 1974-75 Г. належав до 
групи, яка готувала інформацію про становище в таборах і передава-
ла її на волю, де вона з’являлася в самвидаві. Пійманий на гарячому, 
проковтнув папір, за що в серпні-вересні 1975 р. був запроторений 
до ПКТ на 2 місяці. У 1975 Г. переходить на статус політв’язня. 1976 
підписує разом з іншими в’язнями листа до Комісії Конґресу США 
з перевірки виконання Гельсінкських угод про умови життя і праці 
в’язнів в СРСР. Зокрема, через відсутність спецодягу в Г., який пра-
цював токарем у звичайній спецовці, кінець рукава попав у верстат. 
З нього миттєво стягнуло одяг, він вирвався неймовірними зусилля-
ми і в шоковому стані був допроваджений до санчастини.

На початку 1977 р. Г. возили на «промивання мозку» до Івано-
Франківська, пропонували написати зречення від своїх поглядів, та 
він відмовився це зробити. 1978 Г. привезли до Києва, потім півроку 
тримали в глухій ізоляції в тюрмі «Лефортово» в Москві. Зрештою 
на клопотання дружини та матері (вона померла в березні т.р.) поми-
луваний і звільнений у кінці серпня 1978.

Удома зміг улаштуватися наладчиком, згодом токарем на завод 
«Сільмаш», де КГБ зібрав багатьох колишніх політв’язнів, щоб легше 
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їх контролювати. Спроби схилити до написання покаянних заяв у 
пресу Г. рішуче відкидав.

Спілкувався з Тарасом – сином політзасланця Василя Романюка 
та з ним самим після його звільнення, з Й.Терелею. Одержував з не-
волі і передавав дисидентським колам (Л.Лемик, П.Заливасі, Р.Мороз) 
вірші ув’язненого поета Тараса Мельничука, з яким знався ще з Ура-
лу, 1979 організував йому втечу з психлікарні і переховував його.

1981 в Г. були проведені обшуки у справі Г.Приходька та І.Соку-
льського.

1985-1989 – засновник і редактор машинописного позацензур-
ного журналу «Карби гір», де публікував статті про дисидентів і на-
ціональний рух, їхні твори. 1988 разом з В. та П.Січками видав два 
випуски журналу «Досвітні вогні».

Г. – один з організаторів УГС (1988) та УРП (1990) в Коломиї.
1990, під час виборчої кампанії П.Мовчана, видавав газету «На 

переломі».
1990-98 – депутат Коломийської міської ради, яка здійснила демо-

кратичні перетворення, згодом працював у відділі внутрішньої політи-
ки міськради, головним спеціалістом при міськвиконкомі, нині кон-
сультант цього відділу.

1999 року завершив навчання в Чернівецькому економічно-прав-
ничому інституті, юрист.

З 1992 року член Національної Спілки журналістів України. 
З серпня 1999 – член Національної спілки письменників України.

Видав 4 книги поезії: «Подорож червоного у синьо-жовте» (1992), 
«Панас Заливаха» (1992), «Скиби волі» (1995), «Вусатий місяченько» 
(2000) та 3 книги прози: «Мста» – історична повість про боротьбу міс-
цевого населення з печенігами в ХІV ст. (1994); «Тернистими шляха-
ми» – повість про зв’язкову ОУН-УПА Марію Іванюк, 2000 р.; «Кро-
ваві перехрестя» – історичний нарис про зв’язкову ОУН-УПА Юстину 
Качурак, два видання, 2002 і 2003 рр. Підготував до друку біоґрафічну 
книжку «Тарас Мельничук», готує повість з часів ОУН-УПА. Статті й 
окремі твори були опубліковані в різних часописах та журналах.

Постановою Верховного Суду України від 9.07.1994 вирок частко-
во скасований за відсутністю складу злочинів, передбачених ст.ст. 62 
ч.2 і 64 КК УРСР.

1998 р. за твори «Панас Заливаха» та «Скиби волі» Г. присуджена 
літературна премія імені Тараса Мельничука; 2002 р. за збірку вір-
шів «Молитви Довбуша» – премія імені Олекси Довбуша; 2003 р. за 
громадську, політичну і літературну діяльність –літературна премія 
імені Леся Гринюка.
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3.01.2005 р. Г. обрано головою Коломийської міськрайонної ор-
ганізації Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих.

Живе з дружиною Галиною в м. Коломия Івано-Франківської 
обл. Дочка Світлана народилася 1973 р., через місяць після арешту 
батька, син Петро – 1980 р.н.
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Грицяк Євген Степанович (нар. 09.08. 1926, с. Стеців Снятинсь-
кого р-ну Івано-Франківської обл.)

Член молодіжної організації ОУН, один з керівників повстання в 
Норильских таборах 1953 р.

Фотограф-портретист. Має загальну середню освіту. За словами 
Г., його світогляд формувався з дитинства під впливом родини.

Перед початком Другої світової війни Г. закінчив Стецівську 
неповну середню школу, а в період німецької окупації був студен-
том середньої торгівельної школи. Саме тоді, юнаком 16-17 років, Г. 
став членом Молодіжної сітки ОУН (Організація Українських На-
ціоналістів), яка готувала молодь до боротьби з німецькими оку-
пантами. Тому, не почуваючи за собою ніякої вини, Г. не тікав з 
рідного краю перед наступом Червоної армії. 1944 мобілізований, 
був солдатом 4-го Українського Фронту, у боях поранений, має бойо-
ві нагороди.

1949 радянська розвідка розкрила минуле Г., він був заареш-
тований і 12.12.1949 засуджений до смертної кари, яку замінили на 
25-літнє позбавлення волі. Карався в Джезказґані, Норильську, Вла-
димирській в’язниці, на Тайшетській трасі, в Іркутській в’язниці, Інті 
та Мордовії.

У таборах Г. постійно й активно протистояв сваволі табірної і 
в’язничної адміністрації, за що мав 42 дисциплінарні покарання і 
за три з них – по 1 р. закритої тюрми. Либонь, найдраматичнішим 
було перебування Г. в Норильських таборах. Уже весною 1952, ко-
ли Г. ще був у таборі Караганди (Казахстан), у нього з’явилась ідея 
всегулагівського страйку, однак він розумів, що повна ізольованість 
людей, а головне всепроникний страх і виснаження в’язнів, роблять 
цю ідею нездійсненною, і вирішив провести таку акцію в своїй зоні, 
сподіваючись на те, що рух опору пошириться як ланцюгова реакція 
на інші табори. Під ту пору кількість таборів в СРСР і ув’язнених 
у них людей досягли небувалих розмірів, умови роботи й утриман-
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ня людей були жахливими. Очевидно, що доведені до відчаю ще й 
жорстокістю та безкарністю адміністрації в’язні в багатьох місцях 
ГУЛАГу доходили того самого висновку: необхідно захистити свою 
гідність. У Караганді в’язні почали чинити спротив знущанням охо-
рони й кримінальників. Наслідком цього в’язнів розвезли по різних 
таборах. Г. потрапив у заполярний Горлаг Норильська. Там руками 
в’язнів тоді будували мідеплавильний завод, вони працювали в ко-
пальні, а також будували місто. Горлаг складався з декількох (що-
найменше з шістьох) відділень, у кожному утримувалося по декілька 
тисяч осіб. У 4-му відділенні, куди спрямували Г., було понад п’ять 
тисяч осіб. Коли в березні 1953 помер Сталін, усі сподівалися на 
пом’якшення умов у таборах, однак у перші місяці адміністрація 
повелася ще жорстокіше (розпочалися розстріли непокірних і підоз-
рюваних), що й призвело до повстання у всіх зонах Горлагу в травні 
1953. Г. очолив опір у своїй 4-й зоні. 25.05.1953 в’язні припинили 
роботу на будмайданчику, відмовилися повертатися в житлову зону. 
Три дні на будмайданчик не завозили їжу. Через три дні в’язні повер-
нулися в житлову зону, де на знак солідарности з ними голодували 
ті, що залишалися в зоні. На роботу в’язні виходити відмовилися.

Спроби взяти в’язнів в одній з зон з допомогою солдатів з кий-
ками і навіть офіцерів, які стріляли перед себе, не увінчалися успі-
хом – щільний натовп в’язнів учинив опір, вступив у кулачний бій. 
Керівництво табору зміцнило охорону, але до якихось рішучих дій не 
вдалося. В’язні вимагали приїзду комісії з Москви й виконання їхніх 
вимог: припинити розстріли; скоротити робочий день до 8 годин, 
ґарантувати вихідні дні; дозволити листуватися з близькими; вивез-
ти з Заполяр’я всіх інвалідів; поліпшити харчування; зняти з бараків 
замки й ґрати, а з людей – номерні знаки; припинити катування на 
допитах і практику закритих судів; скасувати постанови ОСО (особ-
ливої наради) як неконституційного органу; організувати перегляд 
особових справ усіх політв’язнів. Ці вимоги 6 червня пред’явив Г. 
членам комісії, що приїхала з Москви. 09.06.1953 в’язням оголосили, 
що уряд задовольнив частину вимог, зокрема, в’язням дозволено від-
силати 2 листи на місяць, а також мати побачення з родичами; уста-
новлюється 8-годинний робочий день і ґарантуються вихідні дні; з 
бараків знімаються замки і ґрати, а зі в’язнів – номерні знаки та ін.

Однак після цього не все обіцяне було виконане, зокрема, виве-
зення на материк усіх інвалідів і повна зміна керівництва Горлагу. 
Крім того, розпочалися провокації. Страйк довелося продовжити. 
Тільки в серпні 1953, після масового розстрілу в’язнів 3-ї зони, опір 
був придушений.
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Після цього Г. спровадили спочатку у в’язницю Норильська, а 
потім до Владимирської тюрми.

1956 Г. був звільнений за постановою Комісії Президії Верховної 
Ради СРСР.

Г. повернувся до рідного краю, працював вантажником, маля-
ром, його навіть хвалили в місцевій газеті. Але в 1958 Г. заявили, що 
його прописка скасовується, тобто йому заборонено жити в Західній 
Україні, і він вимушений був полишити батьківщину. Знайшов ро-
боту й прописався в м. Караганда (Казахстан).

28.01.1959 Г. знову був заарештований за постановою Президії 
Верховної Ради СРСР, у якій було сказано, що постанова Комісії Пре-
зидії Верховної Ради СРСР від 07.08.1956, за якою Г. був звільнений, 
скасовується з огляду на тяжкість учиненого Г. злочину. Таким чи-
ном, набрав сили попередній вирок Г. 1949 – 25 р. позбавлення волі. 
Усі наступні роки Г. домагався пояснень, у чому ж полягає тяжкість 
його злочину, та відповідь була одна: засуджений обґрунтовано.

1961 Г. надіслав лист-протест до ЦК КПРС з приводу переслі-
дувань його за те, що був одним із лідерів повстання в’язнів 1953, 
де описав становище в’язнів у Норильських таборах, сваволю й жор-
стокість адміністрації та пояснює, що саме проти цього повстали 
в’язні, а не проти радянської влади.

1961 Г. одержав у мордовському таборі атестат про середню освіту.
Начальство таборів характеризує Г. як добросовісного працівни-

ка з доброю поведінкою.
1964 справу Г. розглядала Військова Колеґія Верховного Суду 

СРСР, наслідком чого термін позбавлення волі був скорочений до 
10 р. і з нього була знята судимість. І тільки тепер Г. дізнався, що 
1959 його винуватили в тому, що ніде не працює, не припинив ан-
тирадянської діяльности, створив у Вінницькій області Організацію 
українських націоналістів, чого насправді не було.

06.10.1964 Г. звільнений. Повернувся додому, одружився, наро-
дилася донька.

У дисидентському русі Г. участі не брав. Однак утиски не при-
пинялися. Г. не міг улаштуватися на роботу, йому погрожували, що 
знову посадять, погрожували звільнити з роботи дружину. І Г. вирі-
шив еміґрувати з СРСР. У 1973 він одержав виклик на виїзд до Ізраї-
лю від свого друга-співтабірника Авраама Шифріна, з яким підтри-
мував тісні стосунки. Однак дозволу на виїзд Г. так і не одержав, хоч 
неодноразово звертався в різні інстанції, аж до Л.Брежнєва.
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1980 зарубіжне видавництво «Смолоскип» видало книгу Г. «Ко-
роткий запис спогадів. Історія Норильського повстання», після чого 
розпочалися нові утиски й погрози з боку КГБ. Тоді Г. послав листа 
Л.Брежнєву, в якому, зокрема, писав: «Обидва ми рівноправні громадя-
ни Радянського Союзу і... обидва написали свої спогади. Ви описали про 
свій шлях, я про свій...

Ви опублікували свої спогади в Радянському Союзі і за кордоном, 
я – тільки за кордоном. Але Вас не викликають, як мене, в КГБ і не 
питають, яким шляхом Ви передали за кордон Ваші спогади, від Вас 
не вимагають відречення від Вашої праці... Навпаки, Вас вихваляють і 
Вами захоплюються...

Чому мене збираються судити? Адже Вас ніхто не судить?!».
1990 на запрошення Проводу ОУН Г. побував у США та Кана-

ді, виступав у багатьох містах із розповідями про Норильське пов-
стання.

1993 був запрошений адміністрацією Норильська на святкуван-
ня 40-річчя міста. Був на відкритті міського музею, присвяченого, в 
основному, історії розвитку Горлагу та повстанню в ньому в’язнів.

Г. був учасником двох конференцій Всеукраїнського товариства 
політичних в’язнів і репресованих у Києві та трьох міжнародних кон-
ференцій «Опір в ГУЛАГу». Один із виступів Г. був опублікований 
у в журналі «Воля».

Розмірковуючи над питаннями добра і зла в нашому світі, Г. 
дійшов висновку, що поправити світ може тільки той, хто виправив 
себе. Так, він ще в неволі почав шукати шляхи самовдосконалення. 
Знайшов їх в ученні індуських йогів.

1992 в київському видавництві «Здоров’я» вийшла «Повна ілюс-
трована книга йоги» в перекладі Г. з англійської мови. Г. закінчує 
переклад ще однієї книги, «Автобіоґрафія йога».

Нині Г. пенсіонер, мешкає в с. Устя Івано-Франківської обл.
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Губка Іван Миколайович (нар. 24.03.1932, хутір Губки (с. Боброї-
ди) Жовківського р-ну Львівської обл.)

Учасник національно-визвольної боротьби, Норильського повстання, 
один з організаторів Українського Національного Фронту.

Батько Г., австрійський офіцер, був сільським війтом, помер у 
лютому 1942. Старший брат Микола з 1943 р. був станичним, відтак 
пішов в УПА, брав участь у бою з більшовиками. Мати, Анастасія 
Лупій-Губка, 1947 р. за сфальсифікованими даними щодо здачі кон-
тинґенту була засуджена на 5 р. позбавлення волі і «розкуркулена». 
Господарство було зруйноване і конфісковане.

Перші завдання підпілля Г. виконував у 1944 р.: передавав 
«ґрипси» – підпільну пошту.

Г. восени 1945 почав навчатися у Львові в середній школі. Розпов-
сюджував листівки, добував інформацію, пошту, ліки, папір для пов-
станців. Двічі побував під арештом. На 17-му році життя, 24.10.1948, 
знову заарештований і звинувачений у співпраці з підпіллям. Вит-
римав понад 100 допитів, зазнав тяжких тортур, але ні до чого не 
признався. Виснажували нічні допити і голод, за спання вдень його 
кинули в карцер, де 8 діб тримав голодівку протесту.

23.07.1949 Військовий трибунал МВС по Львівській обл. засудив 
Г. за ст.ст. 20-54-1 «а», 54-10 ч. 1 КК УРСР на 25 р. позбавлення волі 
з застосуванням Указу ПВР СРСР від 26.04.1947 р. «Про скасуван-
ня смертної кари». Захисника на суді неповнолітнього не було. Піс-
ля засуду побував у гамівній сорочці, чув голос тюремного лікаря: 
«Продолжайте, он еще в сознании».

Етап до Караганди з шістьма-сімома перевірками щоночі та по-
боями тривав місяць. Карався Г. в Кенґірі, що входив до управління 
СтепЛагу, працював на будівництві. Його особовий номер був СХ-948. 
Вдавався до втечі, у зв’язку з чим був запроторений до БУРу. Там 
кілька місяців не працював, зате мав нагоду познайомитися з багатьма 
активними українцями, зокрема, з Миколою Курчиком, Петром Са-
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ранчуком, Юрківим, Степаном Гарячим, Іваном Пижем, Ковальчуком, 
Мацепурою, Андрієм Маланюком. До кінця ув’язнення мав «червону 
смугу» на справі, що означало «схильний до втечі». Це значно усклад-
нювало становище в’язня, але й посприяло тому, що 1950 р. Г. опи-
нився в таборі Спаськ (за 40 км від Караганди), у т.зв. «Долині Смер-
ти», де щороку помирало від голоду та непосильної праці 30 – 32 тис. 
в’язнів (цю інформацію передали на волю естонці, які працювали в 
Спаську в трупарні). Опісля перебував у таборах управління КарЛагу 
Актас, Карабас, Чумбайнура. 1951 р. відправлений у табір, що отримав 
назву «Січ», бо там утримувалися лише українці, яких привозили з 
управлінь СтепЛаг, КарЛаг, ПісчанЛаг за спротив сваволі «ворів у за-
коні» та «сук» – табірної босячні, яка співпрацювала з адміністрацією. 
Політв’язні захитали злочинний правопорядок совєтських таборів, 
що тримався на співпраці адміністрації з карним світом. Українці в 
«Січі» організували гуртки вивчення української мови, літератури, іс-
торії, створили драматичний гурток. В очищених від кримінального 
елементу зонах між політв’язнями запанували доброзичливі стосунки. 
Тут Г. близько зійшовся з Григорієм Пришляком – крайовим провід-
ником Служби Безпеки ОУН, Іваном Куком – братом головного ко-
мандира УПА Василя Кука-«Лемеша», з доктором Вітковським – ві-
домим культурним діячем української еміґрації в Харбіні (він помер у 
«Січі»), Іваном Столяром – окружним провідником, Славком Марти-
ном, який був узятий отруєним газом у криївці, де друкувався журнал 
«Ідея і Чин». Там Г. одержав листа і єдиного продуктового пакунка від 
сестри Галі з Січеславщини, та надалі заборонив їй слати пакунки, бо 
вона й сама бідувала з дітьми.

1952 р. Г. в складі цілого ешелону в’язнів перекинутий у Крас-
ноярськ, а восени баржею їх етаповано по Єнісею в Норильськ, де 
він провів 10 міс. Працював на будівництві, де робоча зміна тривала 
12 годин.

Весною 1953 р. в таборі № 5 конвоїр дав автоматну чергу по 
мерзлій землі, щоб залякати в’язнів. Кулі рикошетом убили в’язня 
Ковальчука і кількох поранили. Це стало приводом до страйку біля 
40 тис. в’язнів. Очолили його представники різних народів, у т.ч. ук-
раїнці Михайло Марушко, Іван Столяр, Євген Горошко, Олег Кри-
са. У 5-й зоні охорона прорубала виходи в дротяних огорожах, але з 
5 тис. в’язнів за зону вийшло (втекло) не більше 300. А 9-го дня 350 
офіцерів з пістолетами в руках увірвалися в зону з пожежними ма-
шинами, щоб зламати опір. В’язні перерізали пожежні рукави, а са-
мі стали стіною. Затія була нейтралізована. На 14-й день, 6 червня, 
прибула урядова комісія на чолі з полковником Кузнєцовим. В’язні 
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висунули 13 вимог, зокрема: зняти з одягу номери, з вікон ґрати, з 
дверей замки, переглянути справи, дозволити побачення, впрова-
дити залікову працю, скоротити робочий день до 8 годин, вивезти з 
Півночі хворих та інвалідів, звільнити неповнолітніх та засуджених 
ОСО, дозволити листування більше ніж два листи на рік та ін. Біль-
шість вимог була задовільнена, та через два тижні почали вивозити 
активістів і почався новий страйк. Непокору в 4-му таборі очолив 
Євген Грицяк з групою в’язнів. Озброєні солдати 1 липня увірвалися 
в 5-у зону, після команди «вогонь» беззбройні в’язні вступили в ру-
копашпу боротьбу з автоматниками. Загинули сотні в’язнів – точна 
цифра досі не встановлена.

Після поразки повстання його активісти, в т. ч. Г., потрапили 
в табір «Надєжда», відтак у складі тисячі в’язнів його етапували в 
Красноярськ і транзитом через порт Ваніно відвезли на Колиму. По-
бував на Холодному, Ювілейному, Аляскітовому, Усть-Умчузі, Фоку 
та Сусумані, де в тюрмі просидів більше року, потім його тримали 
в БУРі.

Ухвалою нарсуду Середниканського р-ну Магаданської обл. від 
3.09. 1954 р. на підставі Указу ПВР СРСР від 24.04. 1954 р. («Указ 
про неповнолітніх») термін ув’язнення Г. був скорочений наполови-
ну. Постановою комісії ПВР СРСР від 21.08. 1956 Г. був звільнений 
від подальшого ув’язнення зі зняттям судимості. Не маючи грошей 
на подальше облаштування життя, майже рік працював у польовій 
партії «Дальстройпроекту».

У серпні 1957 р. Г. повернувся в Україну. Брат і мама винаймали 
кімнату в рідній хаті, яку змогли викупити через два роки. З вели-
кими труднощами Г. влаштувався на будівництво в Христинополі 
(Червоноград) на Львівщині, склав екстерном екзамени за 7 – 9 кла-
си, вступив до 10 класу вечірньої школи. Та через 4 місяці його 
викликали в міліцію і зобов’язали за 24 години виїхати зі Львівської 
області. Влаштувався завскладом швейної фабрики в м. Розділ Дро-
гобицької обл., де прожив 5 р. Страждав від виразки дванадцятипа-
лої кишки.

1959 р. Г. вступив на заочне відділення Харківського інституту 
торгівлі, з третього курсу перевівся до Львівського торгово-еконо-
мічного інституту, який закінчив 1964 р. 1962 р. одружився з Вален-
тиною Кукулівською, родом з Житомирщини. 1963 р. в них народив-
ся син Ростислав, того ж року перебралися до Львова. Г. працював 
завідувачем складу промислових товарів міжобласної бази, потім ін-
женером-економістом на Львівському заводі низьковольтних ламп, 
був головою профспілки.
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Г. спілкувався і вів широке листування з колишніми політв’яз-
нями (Богдан Солончак, Степан Левандович, Федір Жарко – відо-
мий бандурист, Валерій Підмогильний – колишній голова Приазов-
ського крайкому, Богдан Криса, Євген Горошко, Іван Столяр, Олекса 
Ніценко, Володимир Гурський, Степаняк – член Головного Прово-
ду ОУН, Дмитро Сусік, Губерант, Остап Білик, Іван Шиманський, 
Іван Бучма та багато інших). Багато читав, роздобував літературу 
довоєнних видань, а також самвидав, зокрема, статті «Дві українські 
енциклопедії», «З приводу процесу над Погружальським». Увійшов до 
кола львівської опозиційної інтелігенції, був знайомий з шістдесят-
никами Михайлом та Богданом Горинями, Олександром Мартинен-
ком, Ліною Костенко та іншими.

На початку 1965 р. від колишніх співв’язнів Василя Вардинця 
та Мирослава Меленя Г. дізнався про створення підпільної органі-
зації «Український національний фронт» (УНФ), яка поставила ме-
тою боротьбу за незалежність. На початку 1965 р. познайомився з 
Зеновієм Красівським. Г. створив у Львові підпільну групу УНФ, 
яка розповсюджувала машинописний журнал «Воля і Батьківщина» 
(вийшло 16 чисел). Автором документів «Програмові вимоги УНФ», 
«Наші завдання» та більшості статей був лідер УНФ Дмитро Квецко. 
Проект програми витікав із положень Програми ОУН(б), прийнятої 
на її III Зборі 1943 р. Становище України в документах оцінювало-
ся як колоніяльне. Відкидаючи комуністичну доктрину і практику, 
УНФ пропонував для України незалежний самостійний розвиток 
у вигляді «народного соціалізму», дуже близького до реалій захід-
ноєвропейської соціал-демократії. УНФ, у т.ч. й Г., поширював також 
брошури 1948 року, знайдені в криївці, «Кто такие бандеровцы и за 
что они борются», «Бюро інформації УГВР».

Зв’язок з керівництвом УНФ Г. підтримував через Івана Моги-
тича (який не був викритий). Обговорював з Зеновієм Красівським, 
Мирославом Меленем, Григорієм Прокоповичем питання вдоскона-
лення форми і змісту журналу «Воля і Батьківщина», шукав шрифт, 
щоб видавати його друкарським способом. На 1967 р. до УНФ уже 
входило до 150 осіб у багатьох областях. Трапилося кілька провалів, 
КГБ локалізував пошуки УНФ у Галичині. Згодом Г. так оцінив си-
туацію: «...якщо всередині організації не буде інформатора, то тільки 
незначна частина дій організації зможе бути виявлена спецслужбами. 
Вони можуть знати про зустрічі, навіть теми розмов, але нічого не 
зможуть довести і на цьому не побудують звинувачення» (І. Губка. 
У царстві сваволі. Львів, 2000, с. 452). «Сьогодні ні на одного члена УНФ 
не можна сказати, що він здав організацію...» (С. 453).
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19.03.1967 р. Г. несподівано відрядили з роботи в Москву. Зразу 
після повернення у Львів, 27.03.1967, він був заарештований. Під час 
обшуку нічого не вилучили.

КГБ надавав справі УНФ великого значення, з його лідерами, 
в т.ч. з Г., розмовляв сам голова КГБ при РМ УРСР В. Нікітченко. 
Визнаючи, що КГБ погано працює, він пообіцяв: «Не думайте, що ми 
зробимо з вас героїв, мучеників. Зробимо все, щоб про вас ніхто не знав, 
будемо судити кожного окремо, без свідків і таємно. Ми не допустимо 
до розповсюдження всіляких чуток, додумування. Ніхто не знатиме, 
коли вас засудять, то ж не буде про що говорити» (Там само, с. 448).

Оскільки Г. не признався до членства в УНФ, то щоб «приховати» 
Львівську групу, справу Г. вилучили в окреме провадження, статтю 56 
(«Зрада батьківщини») замінили на 64 («Організаційна діяльність»). 
Г. інкримінували розмноження та розповсюдження, починаючи з 
1965 р., згаданої літератури самвидаву, зокрема, журналу УНФ «Воля 
і Батьківщина».

Під час слідства посилилася виразка, перед судом його мусили 
підлікувати, але від операції відмовився. Коли ознайомлювався зі 
справою, не дозволяли робити виписки.

1.08.1967 р. Г. засуджений Львівським обласним судом на 6 р. 
позбавлення волі в таборах суворого режиму та 5 р. заслання за ч. 1 
ст. 62 КК УРСР. Здійснюючи настанову В.Нікітченка, суд зняв звину-
вачення в організаційній діяльності (ст. 64), констатуючи: «По даній 
справі не зібрано достатніх доказів, що стверджували б існування анти-
радянської організації Український національний фронт та належність 
до неї Губки як члена цієї організації... Губка, крім розмов, фактично ні-
чого для удосконалення та більш широкого видання журналу не зробив». 
Суд був закритий, лише коли почалося читання вироку (російською 
мовою), впустили дружину.

Г. возили в Івано-Франківськ як свідка на суди Г.Прокоповича 
та З.Красівського.

Покарання відбував у мордовських таборах № 11 (Явас), № 3 (Ба-
рашево) та № 19 (Лєсной). Працював обліковцем у цеху меблів, на де-
ревообробних верстатах. Мав широке спілкування з політв’язнями-
повстанцями (Микола Онишків, Василь Підгородецький, Дмитро 
Басараб, Василь Якуб’як, Михайло Вітер, Василь Левкович – пол-
ковник «Вороний», Микола Курчик, Іван Кожан), з шістдесятниками 
(Опанас Заливаха, Богдан Горинь, Микола Коц, Йосип Тереля, Іван 
Гель, Михайло Озерний, Федір Віхоть), з посправниками (Григорій 
Прокопович, Мирослав Мелень, Ярослав Лесів, Василь Кулинин, 
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Микола Качур), а також з Юрієм Галансковим, Яковом Сусленським, 
Андрієм Синявським, Михайлом Садо та багатьма іншими.

На заслання 1973 р. до селища Піровське Красноярського краю Г. 
везли етапом три місяці. Працював там економістом райспоживспіл-
ки, юрисконсультом, звідки був звільнений за доносом, десятником у 
ліспромгоспі, але згодом на оскарження відновлений на посаді юрис-
консульта. Придбав за 200 руб. хатину, привів її до ладу. До нього на 
два роки приїхала дружина Валентина. Переніс тяжку операцію, до 
тями прийшов на дев’яту добу (сестри приїхали було забрати тіло, 
щоб поховати в Україні). Вижив і одужав. Місцеве населення і началь-
ство назагал ставилося до політзасланця доброзичливо.

Оскільки тримісячне додаткове утримання під вартою під час 
етапу зараховувалося як один до трьох, в Україну повернувся восени 
1977 р. 4 місяці оббивав пороги різних установ, щоб мати право про-
живати зі своєю сім’єю.

1989 р. Г. став членом Української Гельсінкської Спілки, був од-
ним з керівників її обласної організації.

Г. – один із засновників Спілки політичних в’язнів України. На 
Установчому з’їзді (20 – 21.04. 1991, Львів) обраний її головою. За 
його ініціативою СПВУ 21.11. 1992 р. об’єдналася зі Всеукраїнським 
товариством політичних в’язнів і репресованих. Г. був співголовою 
ВУТПВіР.

Г. – один з засновників Конґресу Українських Націоналістів, 
член Проводу КУНу і Голова проводу Львівської обласної організа-
ції. Головний редактор часопису «Воля і Батьківщина» (відновлений 
КУНом 1995 р.). Брав участь у підготовці фундаментального дослід-
ження «Український Національний Фронт» (2000 р.), автор книги 
спогадів «У царстві сваволі» та низки книжок. Член НСПУ, член 
Українського Інституту Освітньої Політики (Ukrainisches Institut fur 
Bildunspolitik) у Мюнхені.
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Гук Лідія Ларіонівна (нар. 28.10.1938 р., с. Сенча Лохвицького р-ну 
Полтавської обл.)

Репресована за громадську діяльність, лікар, еколог.
З селянської родини. Мати, Анастасія Чуб, вік працювала на кол-

госпній свинофермі. Батько, Ларіон Півень, помер 1948 р. Того року 
Лідія боса пішла до школи. Дівчина багато читала і вважала, що це 
тільки в їхньому селі так погано живеться. Закінчивши 1957 р. десяти-
річку, пішла за комсомольською путівкою в колгосп з думкою покра-
щити життя. Працювала на птахофермі, була секретарем комсомоль-
ської організації, членом бюро райкому комсомолу, 1959 р. вступила 
в КПРС. Але скоро зрозуміла, що від неї на селі нічого не залежить.

1960 р., в парусинових сандалях і плащику за 10 рублів, вступила 
на санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інститу-
ту. Жила в гуртожитку. Щоб прохарчуватися і одягтися, розвантажу-
вала з хлопцями вагони. Познайомилася зі студентами медінституту 
Миколою Плахотнюком, Ярославом Гевричем, Олесем Сергієнком. 
В інституті склався неформальний гурток національно-свідомої мо-
лоді. Лідія ходила в партком, деканат і ректорат, вимагаючи, щоб ви-
конувалася постанова міністра про викладання українською мовою. 
1966 р. підписалася під вимогою відкритого суду над заарештованим 
у серпні 1965 р. студентом Я.Гевричем. Брала участь у студентській 
різдвяній ватазі, яка заколядувала 300 р. на пам’ятник Василеві Си-
моненку. Щороку брала участь у вшануванні Т.Шевченка 22 травня 
біля його пам’ятника. На літературних вечорах, у Клубі творчої мо-
лоді познайомилася з Надією Світличною, Аллою Горською, Окса-
ною Мешко, Галиною Севрук, Людмилою Семикіною, Олесем Шев-
ченком, увійшла в коло шістдесятників. Читала і розповсюджувала 
серед студентів книжки, які будили національну гідність, а також 
літературу самвидаву: «З приводу процесу над Погружальським», «Ін-
тернаціоналізм чи русифікація», І.Дзюби, «Щоденник» В.симоненка з 
віршами, «Лихо з розуму» В.Чорновола. 1962 р. одружилася з сином 
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репресованого Василем Гуком (помер 1971 р.), у 1966 р. народився 
син Ярослав.

У 1967 р. направлена на роботу санітарним лікарем санепідстан-
ції у м. Скадовськ Херсонської обл.. І тут відстоювала національні 
права. Документи писала тільки українською мовою, що було причи-
ною постійних конфліктів з головлікарем.

До Г. приїздили на відпочинок друзі: Оксана Мешко, Олесь Сер-
гієнко, Михайло Масютко, Світлана Кириченко, Леопольд Ященко, 
Ліда Орел, Юрій Бадзьо, Галина Севрук, Ірина Корсунська, а також 
Вадим Смогитель, Петро Розумний, Олександр Кузьменко, Орися 
Сокульська, Іван Сокульський, В’ячеслав Чорновіл, Атена Пашко, 
Микола Плахотнюк, Віра та Євген Чередниченки, інші. У 1969 році 
відпочивало 14 осіб. Вони організували «Скадовську народну респуб-
ліку» на чолі з «президентом», на пляж ходили з прапором, з одного 
боку синім, з другого жовтим, випускали щоденну стінгазету. До Г. 
приходили скадовці, молодь, брали книжки, читали літературу сам-
видаву. У неї вдома проводилися вечори, де читали твори Т.Шевченка, 
В.Симоненка, І.Драча, Ліни Костенко.

З початком арештів української інтелігенції 1972 р. в Г. 16-
17.02.1972 р. працівники КГБ за постановою від 8.02 у якійсь «справі 
№ 42» провели обшук. Вилучили два мішки літератури, в т.ч. самви-
дав, зошити з її віршами, записники, вирізки з газет, вірші. 18.02 вилу-
чили навіть твори Леніна з позначенням цитат на захист української 
мови та прав націй на самовизначення. Її та знайомих викликали на 
допити. Здебільшого люди уникали відповідей, однак дехто підписав 
протоколи, що Г. «захищала бандерівців», говорила про відсутність 
свободи слова, русифікацію, голод 1933 р., окупацію Чехословаччи-
ни. У «Баладі про суховій», у вірші «Східний вітер» слідство вбачало 
наклепи на дружбу народів СРСР.

Уже 18.02.1972 Г. опротестувала обшук Прокуророві УРСР, 
28.03.1972 р. звернулася з листом до ЦК КПУ про незаконні вилу-
чення і заявила, що в Україні слід провести українізацію, зупинену 
у 30-х роках. 19.04.1972 р. подала заяву до Скадовського райкому 
КПУ на захист заарештованої української інтелігенції. Г. писала, 
що в місті розповсюджуються чутки, ніби у неї знайдено ампули 
з культурою холери і токсином ботулізму, книжку з шифрами, що 
вона винна у виникненні епідемії.

3.08.1972 р. були проведені обшуки вдома і на робочому місці Г., 
у неї взяли підписку про невиїзд. Після численних допитів у листо-
паді Г. 9.12.1972 р. заарештували і звинуватили у «зведенні наклепів 
на радянський державний і суспільний лад» за ст. 187-1 КК УРСР. 
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Після нетривалого утримання в камері попереднього ув’язнення пе-
реведена в СІЗО м. Херсона, де потерпала від тісноти, бруду, голоду. 
За настановою О.Мешко Г. відкидала всі звинувачення.

На судовому засіданні більшість свідків відмовилися від об-
винувальних показів. Адвокат Єжов Іван Семенович вимагав при-
пинити справу за відсутністю складу злочину (після чого він був 
позбавлений доступу до політичних справ). 9.02.1973 р. Херсонський 
обласний суд, враховуючи добрі характеристики, виніс вирок: 1 р. 
ув’язнення в таборі загального режиму. На касаційну скаргу Верхов-
ний суд УРСР 5.04.1973 залишив вирок у силі.

Термін Г. відбувала в Дніпродзержинську. Зона розташована в 
улоговині неподалік доменних печей. Жінки дихали металевим пи-
лом, потерпали від тісноти, голоду, холоду, бруду та брутального 
ставлення з боку персоналу. Особливо дошкуляла Г. вульгарна мова 
ув’язнених та наглядачів. Працювала на швейному підприємстві, де 
прасувала білизну. Тим часом 5-річного сина доглядала мама.

Звільнена Г. достроково за 2,5 місяці до кінця строку, у вересні 
1973 р. На роботу її ніде не брали. Скаржилася прокуророві, їздила 
в облздороввідділ. Зрештою прийняли лікарем-методистом районної 
лікарні. У 1974 р. через клопотання профспілкових зборів Г. взяли 
на роботу лікарем з комунальної гігієни в санепідемстанцію, де пра-
цювала до пенсії і після виходу на пенсію. До Г. й далі приїздили 
численні друзі, за що її викликали в КГБ: «Не принимайте врагов, 
националистов».

1977 р. Г. встановила, що вирощування рису з застосуванням от-
рутохімікатів у чеках поблизу курортної зони в Джарилгацькій затоці 
призвело до забруднення отрутохімікатами і міндобривами морської 
води, її опріснення, замулення, зникнення бичків, креветок, камба-
ли. Вдалося опублікувати невелику замітку в газеті, яка збурила гро-
мадську думку. Унаслідок численних зборів, мітингів 1988 р. разом з 
О.Зілинською, В.Циганком, Н.Матюшенко, Ю.Вертепою ініціювала 
створення екологічного товариства «Джарилгач». Після численних 
наукових досліджень і публікацій у пресі, телепередач вирощуван-
ня рису в Скадовській зоні за існуючою технологією, себто з ви-
користанням пестицидів і скидів у затоку, у кінці 80-х років було 
заборонене. Затока почала відроджуватись. 1998 р. Кабінет міністрів 
надав Скадовській медичній зоні статус оздоровчої державного зна-
чення та постановив оздоровити зону санітарної охорони.

16.03.1988 р. Г. звернулася до Верховного суду УРСР з клопотан-
ням про реабілітацію. Їй відмовили. Тоді звернулася до XIX пар-
тконференції. 11.08.1989 р. Херсонський облуд скасував свій вирок 
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та постанову Верховного суду і справу провадженням припинив за 
відсутністю складу злочину. Вона реабілітована.

З лютого 1989 р. Г. брала участь у створенні Народного Руху Ук-
раїни. У вересні 1989 р. була делегатом Установчого з’їзду НРУ. Три-
валий час очолювала районну організацію, у відставку пішла 2001 р. 
за станом здоров’я. Створила і очолює районний осередок Суспільної 
Служби України, який допомагає пенсіонерам, притулку для дітей-
сиріт при дитячому відділенні районної лікарні, здійснює проект 
«Добрий самарянин», споряджає дітей у західні області на різдвяні 
канікули. Г. організовує допомогу дітям Чорнобиля, веде екологічну 
роботу, домагається будівництва храму УАПЦ в Складовську.

1994 р. Г. висувалася кандидатом у депутати Верховної Ради, та че-
рез брак коштів на організацію зустрічей з виборцями не перемогла.

2001 р. Г. звільнилася з роботи через брутальну поведінку голо-
вного лікаря, від матюків якого піднімався артеріальний тиск, – по-
боювалася крововиливу в мозок.

Син Ярослав, 1966 р.н., закінчив факультет електроніки Київсь-
кого політехнічного інституту, університет у Бостоні (США), пра-
цює в Канаді. Донька Ярослава, 1978 р.н., закінчила Херсонський 
педагогічний університет, історик-правознавець, магістр психології.

Бібліографія:
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Гуцул Микола Дмитрович (нар. 14.08.1926 р., с. Глушків Городен-
ківського р-ну Івано-Франківської обл.)

Учасник національно-визвольного руху 40 – 80-х рр.
Селянський син з поверненням більшовиків у 1944 р. разом з 

братами Василем та Романом пішов у підпілля, пройшов військовий 
вишкіл. У бою під Снятином 10.05.1944 в числі 12 вояків потрапив 
у полон. Слідство велося у Снятинській, згодом Станіславівській 
тюрмі, ночами, з побоями. 4.10.1944 впродовж години Військовий 
трибунал Четвертого Українського фронту виніс вирок: двом катор-
га, десятьом – кара смерти, у т.ч. неповнолітньому Г. У камері смерт-
ників дізнався, що кару замінено десятьма роками позбавлення волі, 
а будучи на Далекому Сході, між Совєцькою Гаванню і Комсомоль-
ськом-на-Амурі, – що її заочно змінено на 20 р. каторги.

1947 етапований у Норильськ. У каторжному таборі №3 ГорЛагу 
брав участь у страйку, що почався 4.06.1953 після розстрілу з веж 
кількох в’язнів. Страйк тривав два місяці. Страйкком з 11 представ-
ників різних національностей вивісив чорні жалобні прапори, в’язні 
вимагали пом’якшення режиму та умов роботи, зняти номери з одягу 
та замки з бараків.

Через пробиті військом в огорожах проходи з 3,5 тисяч в’язнів 
вийшло лише кілька. Табір був узятий силою, загинуло півтори сотні 
в’язнів, переважно українці, які становили більшість континґенту. Зо-
на була розформована. Г. працював на руднику, на вугільній шахті.

1955 Г. звільнений за указом Президії Верховної Ради від 24.04.
По дорозі в Україну заїхав на заслання до матері Марії, дізнався, 

що брат Роман загинув 1950 р. в підпіллі.
1956 Г. одружився у с. Глушків з Іриною Лутчин (померла 17.01.2000). 

Працювали на цукроварні в Городенці. Виховали двох дочок: Марія 
1957 р.н. і Ганна 1958, сина 1961 р.н.

Тим часом Г. зблизився з колом правозахисників, діставав і да-
вав читати іншим людям українську літературу давніших часів, сам-
видавні твори В.Мороза та інших дисидентів.
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24.03.1974 року Г. заарештований разом з Миколою Гамулою та 
Романом Гайдуком у справі № 92, з якої 17.06 була виділена в окреме 
провадження справа Оксани Попович. Вона була заарештована 2.10, 
наступного дня після повернення з лікарні, на милицях.

При обшуку в Г. вилучили лише «Декалог» – «Десять заповідей 
українських націоналістів», «Дванадцять прикмет українського на-
ціоналіста», «Молитву українського націоналіста» та книжку В.Вин-
ниченка, але були покази, що він розповсюджував самвидав.

У серпні 1974 Г. засуджений Івано-Франківським обсудом за ч.1 
ст. 62 КК УРСР «антирадянська агітація і пропаганда» на 6 р. таборів 
суворого режиму і 3 р. заслання. Строк відбував мордовських таборах 
ЖХ-385/19 (пос. Лєсной), з осени 1979 – в ЖХ-385/3 (Барашево).

20.03.1980 відправлений етапом на заслання в пос. Каргасок Том-
ської обл. Працював кочегаром.

З поверненням 1983 р. біля дружини і в усіх західних областях 
України Г. не прописували. Мусили виїхати з дружиною в с. Ново-
олександрівка Каштанського р-ну Миколаївської обл. Працював у 
колгоспі, кочегаром, на фермі, на холодильнику. Повернувся з дру-
жиною в Городенку 1990 р.

Учасник пікетувань за леґалізацію Української Греко-Католиць-
кої Церкви, активіст Всекраїнського товариства політичних в’язнів і 
репресованих, член Конґресу Українських Націоналістів.
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ҐЕРИЛЮК-КУПЧИНСЬКИЙ ПЕТРО-ЙОСАФАТ

Ґерилюк-Купчинський Петро-Йосафат (нар. 24.09.1922 р., м. Краків, 
Польща).

Священик Української Греко-Католицької Церкви.
Батьки були соціалісти. Батько, Ґерилюк-Купчинський Петро-

Іван, військовий, загинув 1926 р. у «війні домовій», а мати, Любомир-
ська Софія-Ванда, історик, тоді ж померла. Дитину привезли до діда в 
с. Орбертин (нині Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.). 1932 р. 
віддали в єзуїтську ґімназію в Хирові, де вчився два роки. Звідти 
віддали в інститут Василіян у Бучачі, який закінчив 1938 р. Тоді ж 
поступив у Школу тропічної медицини в Бельґії, яку закінчив в 1942. 
Відмовився йти в армію Роммеля. Щоб уникнути арешту, виїхав у 
Галичину, але в 1942 р. таки був заарештований і сидів у тюрмі в Чор-
ткові. Звільнений 24.09 стараннями митрополита Андрея Шептиць-
кого і княгині Сапіги, яка жила в Більчі Золотім (нині Борщівського 
р-ну на Тернопільщині), куди й поїхав. У Львові, за порадою митро-
полита, вступив у духовну семінарію. Через рік, коли Ґ.-К. розшуку-
вало гестапо, Шептицький сховав його в монастирі в Жовкві. 14.10 
переведений до єпископа Хомишина у Станіславівську семінарію, яку 
закінчив 1945 р. Перед самим висвяченням, уночі проти 15.04, єпис-
копа заарештували.

У травні 1945 р. окупаційна влада створила Ініціативну ґрупу 
на чолі з Гавриїлом Костельником для переходу з Греко-Католицької 
Церкви на московське православ’я. Хто зі священиків не підпису-
вався, той був заарештований. Ґ.-К., не чекаючи призову в Совєцьку 
армію, пішов у підпілля. Працював разом з іґуменом Романом Бахта-
ловським, редентористом. Організували в Станіславі чотири станиці, 
де можна було відправити службу Божу, повінчатися чи висповіда-
тись, також чотири в Коломиї, дві в Городенці, у Снятині, в Делятині 
і в Косові. У Коломиї ж організували монастир із сестер Матері Божої 
Неустанної Помочі.
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Ґ.-К. брав участь у випуску та розповсюдженні летючок проти 
ліквідації УГКЦ: «З нами Бог, тримайтеся! Не підписуйте православіє 
московське!»; «Не поклоняйтеся Богові Ваалові».

Щоб повідомити Папі Пієві XII, що діється в Галичині, о. Бах-
тиловський написав французькою мовою листа. Ґ.-К., як народже-
ний у Кракові, зареєструвався в Польському комітеті на виїзд до 
Польщі. Та за день перед виїздом, 8.05.1946, він був заарештований 
у Львові. Листа переклали і розпочалося слідство з жорстокими по-
боями. Через 10 діб Ґ.-К. перевезли до Києва. Продовжили слідство, 
утримуючи у внутрішній тюрмі НКВД. 14.10.1946 р. засудили війсь-
ковим трибуналом за ст. 58/20 – «антирадянська агітація – спроба 
вчинити злочин». Звинуватили у шпигунстві на користь Ватикану. 
Вирок – 10 р. ув’язнення та 5 р. поразки в правах.

Після суду три місяці Ґ.-К. сидів на Лук’янівці в камері з єпис-
копом Перемиським, професором догматики Коцеловським. Про-
студіював з ним усю догматику. 31.12.1946 р. єпископ висвятив Ґ.-К. 
на диякона, маючи намір на Новий рік висвятити й на священика. 
Але після обіду Ґ.-К. перевели в робочий табір у Святошин, а єпис-
копа в інвалідний, де він і помер.

Тоді Ґ.-К. важив усього 39 кг, був «нетранспортабельний». Лише 
в березні 1948 р. його відвезли у Ветлаг Кіровської обл., на лісоповал. 
Щоправда, Ґ.-К. працював у санчастині зони.

По двох тижнях етапу в товарняках, 19.12.1949 р., привезений у 
Караганду. Працював у санчастині. Люди масово вмирали, а ліку-
вати їх не було чим. Згодом Ґ.-К. потрапив у центральну лікарню з 
менінгітом, мав два струси мозку, три операції на хребті, нарешті 
туберкульоз легенів. Було, що втратив пам’ять, півроку відновлював 
її. Працював у лікарні, спеціалізувався на туберкульозі.

Звільнений Ґ.-К. у січні 1955 р. і поміщений у будинок інвалідів 
у Караганді. Через облздороввідділ улаштувався в клінічну лабора-
торію міської лікарні. Відтак працював на санепідстанції з боротьби 
з малярією, у міському туберкульозному диспансері та на кафедрі 
туберкульозу. Вів зі студентами лабораторні роботи з мікробіології 
туберкульозу.

У грудні 1957 р. єпископ Чернецький висвятив Ґ.-К. на свяще-
ника. Помимо медичної роботи, підпільно, по хатах, обслуговував 
українців у греко-католицькому обряді, німців і поляків – у римо-
католицькому. Було, що приходили й росіяни.

1957 р. вперше їздив у відпустку в Україну.
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У травні 1968 р. Ґ.-К. приїхав у Яремчу, влаштувався до санато-
рію в лабораторію мікробіології туберкульозу. Згодом перейшов до 
обласного туберкульозного диспансеру, де займався мікробіологією 
туберкульозу, люмінесцентною мікроскопією. Ним зацікавилися в 
Івано-Франківському медінституті, запросили на кафедру туберку-
льозу. Але три роки Ґ.-К. не мав там прописки. Переїхав у м. Болехів, 
де працював у Долинській районній туберкульозній лікарні (с. Го-
шів) як фахівець з мікробіології туберкульозу. На роботі до нього 
ставилися добре, але КГБ не випускав його з виду. Щоб не мав часу 
на священичу роботу, його завантажили на дві ставки.

1974 р. у зв’язку з арештом двох підпільних єпископів за лист 
до Папи Римського Ґ.-К. впродовж 7 місяців, від травня до вересня, 
щосуботи допитували в Івано-Франківську. Були доноси про його 
політичні висловлювання. Та оскільки дружина прокурора Грицю-
ка працювала разом з Ґ.-К. на кафедрі туберкульозу і скористала-
ся його діагностикою для написання своєї дисертації, то прокурор 
на справі, що мала вже 80 друкованих сторінок, наклав резолюцію: 
«Кожна людина має право на свої переконання, а за переконання в 
Радянському Союзі не судять».

Спілкувався з Панасом Заливахою, Василем Романюком, Ярос-
лавом Лесівим, Вячеславом Чорноволом.

1982 р. Ґ.-К. вийшов на пенсію. Купив четвертину будинку (дві 
кімнати) в Болехові, працював у лікарні.

У грудні 1987 р. з Ґ.-К. мали розмову уповноважений Верховної 
Ради з питань релігії та культів Колесников, уповноважений обко-
му Овсянник (чи Овсянко), головний лектор з атеїзму при обкомі, 
доктор історичних наук Юзеф Францевич Їжецький та полковник 
КГБ. Ішлося про відновлення УГКЦ, але без підпорядкування Папі 
Римському. Ґ.-К. заперечив таку можливість.

З легалізацією УГКЦ працював у церві в с. Лисовичі біля Мор-
шина.

З 15.02 1990 р. Ґ.-К. – парох церкви Різдва Матері Божої у 
м. Стебнику. З 1990 до 1994 р. викладав Закон Божий у школах, мав 
по 38 годин на тиждень, доки його не замінили предметом «христи-
янська етика» і не завимагали педагогічної освіти. Клопотався ре-
монтом церкви, організував товариства «Українська молодь – Хрис-
тові», «Апостольська молитва», Марійську дружину молоді, братство 
мужчин, веде недільну школу для дітей, підготував 15 кандидатів 
на священиків.
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Ґерманюк Богдан Васильович (нар. 20.08 1931 р., с. П’ядики, нині 
Коломийського р-ну Івано-Франівської обл.).

Лідер Об’єднаної Партії Визволення України (ОПВУ).
Батько, Ґерманюк Василь Йосипович (1900–1951), та мати, Палій 

Гафія Йосипівна (1905, п. у 80-х рр.), були хліборобами.
Ґ. закінчив 7 класів П’ядицької середньої школи, вступив до Чер-

нівецького індустріального технікуму. Закінчивши його, попросив 
направлення в Івано-Франківськ, щоб наглядати за меншим братом 
і матір’ю, яка через нестатки душевно занедужала. Заочно навчався у 
Львівському політехнічному інституті.

Думкою створити організацію, яка б боролася за незалежність 
України, Ґ. ще 1948 р. поділився з двоюрідним братом Богданом 
Рубичем, який прийшов у відпустку з Радянської Армії, вступив у 
підпільну організацію УПА і на службу не повернувся. Б.Рубич по-
радив Ґ. дотримуватися суворої конспірації, запровадити псевдоні-
ми (Ґ. – «Хмель»). Уже тоді Ґ. мав зв’язок з районним референтом 
ОУН «Бистрим».

Однодумців Ґ. знаходив серед односельчан: однокласник, робіт-
ник Мирослав Площак («Білий», 1931 р.н.), його брат, учитель україн-
ської мови Василь Площак («Степан», 1929 р.н.), робітники Р.Арсак, 
М.Костюк, Марійка Замулинська та ін.

Після припинення збройної боротьби УПА молодіжна органі-
зація почала діяти самостійно під назвою «Об’єднана Партія Виз-
волення України» (ОПВУ). Її установчі збори відбулися весною 1955 
року на березі річки Прут поблизу м. Коломия. Тут було прийня-
то статут, програму і назву, які запропонував Б.Тимків, редаґували 
І.Струтинський та В.Площак. Організація мала намір об’єднати в 
боротьбі за незалежність України всі верстви населення, опираю-
чись на Конституцію СРСР, яка залишала право за кожною респуб-
лікою вийти з союзу. ОПВУ ставила завдання зв’язатися з людьми в 
інших республіках, які мали такі ж наміри.
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Кандидатури обговорювали на закритих зборах, а потім їм про-
понували вступити до організації. Клятва скріплювалася підписом 
кров’ю. Збиралися в П’ядиках, у Вигоді, Долині, в Коломиї, на час 
зборів виставляли стійку (охорону), суворо дотримувалися конспі-
рації, тому провалів не траплялося, стеження за собою не зауважу-
вали. Та прийняті до ОПВУ колишні політв’язні Михайло Черевко 
і Мирослав Масловський донесли в КГБ, що у Петра Гайового, сек-
ретаря організації, зберігається архів.

Ґ. був заарештований 4.12.1958 в Івано-Франківську. Не знаючи 
про долю інших членів організації та побоюючись, що не витримає 
тортур, Ґ. мав намір накласти на себе руки, щоб не видати товаришів. 
Але в тюремній лазні йому влаштували ніби випадкову зустріч з Яре-
мою Ткачуком, який сказав йому про арешти. Тоді Ґ. вирішив узяти 
на себе авторство статуту, програми, які були в нього вилучені, і 
тексту клятви.

Перед закінченням слідства йому влаштували допит 12 каге-
бістів.

10.03.1959 на закритому засіданні Івано-Франківського обласно-
го суду прокурор завимагав Ґ., Я.Ткачуку, М.Площакові, Б.Тимківу 
та І.Струтинському, які теж узяли авторство документів на себе, ка-
ри смерти. Суд же присудив їм за ст. 54, п. 1а і п. 11 («антирадянська 
націоналістична діяльність») по 10 р. ув’язнення в таборах суворого 
режиму, Миколі Юрчику та Іванові Коневичу – по 7 р., Василеві 
Площаку – 2 р. Друзі одностайно вигороджували В.Площака, що, 
мовляв, він не знав про існування організації.

Усього по справі проходило 28 осіб. Зокрема, свідками пройшли 
Роман Арсак, Михайло Козак, Петро Гайовий, Дмитро Назарук. 
Усього в організації було до півста чоловік по всій області.

Ґ. карався в Озерлагу, що в Іркутській обл., у штрафному таборі. 
Там зустрівся я з Мирославом Симчичем, о.Зіновієм Карасем, Пет-
ром Дужим, адвокатом С.Бандери Володимиром Горбовим. Згодом 
переведений у тайшетські табори (№ 11, 7, 1). Режим посилювався, 
пайка зменшувалася, скасовано було комерційні їдальні, обмежено 
листування. Попри це в таборах діяла художня самодіяльність, від-
значалися церковні й національні свята. Ґ. закінчував ув’язнення в 
таборі ЖХ-385/17 у Мордовії. Шив робочі рукавиці. Тут були Гриць 
та Омелян Пришляки, Євген Польовий, Михайло Сорока, полков-
ник Левкович, Данило Шумук.

За два роки до закінчення терміну Ґ. разом з Ігорем Кічаком 
привозили етапом на розмови в Івано-Франківськ. Пропонували по-
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бачення, передачі, та вони від них відмовилися, бо в обмін вимага-
лося співпраці з КГБ.

Звільнився в кінці 1968 р., повернувся у П’ядики, де мусив дог-
лядати хвору матір. Дошкуляли викликами в КГБ. Працював у Пе-
ченіжині на цегельному заводі, у Коломиї в побуткомбінаті майс-
тром будівельних робіт, їздив за договорами на будівельні роботи на 
Миколаївщину.

1989 р. очолив Коломийську організацію УГС, згодом УРП. Член 
Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих.

Нині на пенсії, живе в м.Коломия Івано-Франківської обл.
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Ґлузман Семен Фішелевич (нар. 30.09.1946, м. Київ)
Психіатр, відомий правозахисник, автор заочної експертизи 

ґенерала П.Григоренка, директор Українсько-Американського бюро 
захисту прав людини, відповідальний секретар Асоціації психіатрів 
України.

Ґ. народився в родині медиків, його батько – професор медици-
ни, брат – теж лікар, сам Ґ. 1962 р. закінчив Київський медичний 
інститут. Спеціалізувався в психіатрії. Два роки працював в облас-
ній лікарні.

У 1971 Ґ. запропонували роботу в Дніпропетровській спецпсихлі-
карні. Знаючи, що психіатрія використовується в політичних цілях, 
він відмовився. Тільки через півроку після цього вдалося влаштува-
тися психіатром на «швидкій допомозі».

Того ж 1971 р. в самвидаві з’явилась анонімна «Заочна експерти-
за П.Григоренка», у якій на основі дослідження звітів двох комісій, 
які його обслідували в 1968, зроблений висновок, що в лікарів не 
було підстав вважати П.Григоренка психічно хворим. Експертизу Ін-
ституту ім. Сербського, переписану адвокатом С.В.Каллістратовою, 
Ґ. одержав від О.Боннер через Л.Плюща.

15.03. 1972 в Ґ. провели обшук, але нічого недозволеного не знай-
шли. 11.05 він заарештований. Інкримінували самвидав. Звинува-
чення опиралося тільки на свідчення. Справжня причина арешту – 
«Заочна експертиза у справі П.Григоренка», авторство якої не без 
підстав приписувалося Ґ.

12–19.10.1972 Київський облсуд розглянув справу Ґ. і Л.Середняк 
(18-річної друкарки, заарештованої в січні 1972), обвинувачених за 
ст. 62, ч. 1 КК УРСР «антирадянська агітація і пропаганда». Ґ. дістав 
7 р. таборів суворого режиму і 3 р. заслання. Після винесення виро-
ку сидів у камері з В.Стусом.

Після суду стало відомо, що автор анонімної «Заочної експерти-
зи...» справді Ґ.
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Карався Ґ. у пермських таборах, де невтомно боровся за права 
політв’язнів, проти жорстокого режиму, організував передачу на волю 
інформації про ситуацію в таборах, тримав разом з іншими в’язнями 
голодівки протесту. У колі спілкувань – І.Світличний, В.Марченко, 
Є.Сверстюк, З.Антонюк, М.Маринович та ін. 1973-74 написав «Посіб-
ник з психіатрії для інакодумців», присвячений Л.Плющу. Він потра-
пив на Захід і в самвидав.

У листопаді 1974 Ґ. мав перший серцевий напад. З 1974 на його 
захист неодноразово виступали А.Сахаров, П.Григоренко, В.Буков-
ський. Наслідком звернень Ґ. і А.Сахарова до психіатрів багатьох 
країн 19.04.1975 в Женеві був створений Міжнародний комітет бо-
ротьби зі зловживаннями в психіатрії.

12.09.1975 Ґ. оголошено, що проти нього порушують нову справу 
за ст. 62, ч. 2 КК УРСР, інкримінують збирання і передачу інформа-
ції на волю. У грудні 1975 він спрямував до ООН заяву про відмову 
від радянського громадянства. У березні 1976 Ґ. посилають на «пере-
виховання» в Пермську тюрму, де повторюють, що порушують проти 
нього нову справу. Та не маючи для справи доказів, Ґ. багато разів 
запроторювали в ШІЗО (штрафний ізолятор) і ПКТ (приміщення 
камерного типу).

1977-78 в самвидаві з’явилися оповідання й есе Ґ.
08.01.1979 Ґ. ув’язнений в ПКТ пермського табору ВС-389/37 до 

кінця терміну, тобто до 11.05. Прибувши на заслання с. Нижня Тав-
да Тюменської обл., одразу потрапив до лікарні. Працював у колгос-
пі диспетчером.

У липні 1980 співробітник місцевого КГБ завимагав від Ґ. за-
явити, що твердження про поганий стан його здоров’я і тяжкі умови 
життя – наклеп (про це, зокрема, писав А.Сахаров у зверненні на за-
хист Ґ.). Він відмовився, за що пригрозили «наслідками». І справді, 
режим заслання тут же посилився: тепер повинен був зголошуватися 
в міліцію 4 рази на місяць замість одного, як було досі. У результаті 
погроз і посилення режиму Ґ. вимушений був подати заяву, що не 
потребує медичної допомоги.

1980 Ґ. обраний почесним членом американської Національної 
психіатричної асоціації.

Повернувшись у Київ, з 1985 Ґ. почав публікувати свої праці, 
професійно працює як виконавчий секретар Асоціації психіатрів 
України. Його обирають членом Королівського коледжу психіатрів 
Великобританії, Товариства психіатрів і невропатологів Німеччини. 
Ґ. – директор Українсько-Американського бюро захисту прав люди-
ни, створеного ним 1993.
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Зусиллями Ґ. створена широка спеціальна бібліотека Асоціації 
психіатрів України. Він створив у Києві єдиний на всьому пост-
радянському просторі Центр реабілітації і вивчення жертв війни і 
тоталітарних режимів з поліклінікою при ньому, Міжнародний доб-
родійний фонд «Видавництво «Сфера» з метою видання і безкош-
товного поширення медичної і гуманітарної літератури. З допомогою 
Ґ. Україна одержала суттєву допомогу медикаментами й медичним 
обладнанням. Його зусиллями українські психіатри ознайомлені з 
досягненнями сучасної психіатрії на Заході.

1994 вийшла книга віршів Ґ. «Псалмы и скорби», написаних у 
таборі й засланні.

Живе в Києві.
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Ґурдзан Василь Васильович (нар. 23.01.1926 р., с. Лісковець Між-
гірського р-ну Закарпатської обл. – 19.06.2001, м. Київ).

Учасник національно-визвольного і правозахисного руху.
З родини селян-бідняків. Батько Василь (1886–1954), мати 

Марія (1893–1983) 12 років стягалися на хату. Мав двох братів: Іван 
(1914–1996), Федір 1924 р.н. – служив у Чеській Леґії ґенерала Сво-
боди, сестри Марія (1930–1988), Калина (1933–1997).

1939 р. Закарпаття було окуповане мадярськими військами. Не 
бажаючи терпіти гніту, в 1940 р. 14-літній Ґ. еміґрував у Галичину, 
де потрапив у радянський концтабір у м. Сколе. Звідти його переве-
ли в табір для малолітніх, відтак у дитячий будинок «Новий Розділ». 
Через півроку Ґ. підмовив ще одного хлопця тікати. Добралися до 
Львова, де їх піймали енкаведисти і послали в школу фабрично-за-
водського навчання (ФЗО). З приходом німців Ґ. вирішив поверну-
тися додому, але потрапив у руки угорської польової жандармерії. 
Два місяці провів в ужгородській тюрмі. Присудили 2 р. умовного 
покарання: що другого дня мав іти за 20 км зголошуватися до жан-
дармської станиці.

Учителька в с. Лісковець, зауваживши здібності Ґ., підготува-
ла його до екзаменів. 1944 р. він вступив до Ужгородського педаго-
гічного ліцею. На третьому курсі, 18.10.1946, Ґ. заарештували на під-
пільній квартирі як учасника організації «Закарпатоукраїнські пов-
станці» (ЗУП), якою керував Лисенко-Писанко (згодом розстріляний 
на Інті за підготовку повстання). Тоді заарештували більше тридцяти 
членів ЗУП.

У травні 1947 Військовий трибунал Прикарпатського округу в Уж-
городі присудив усім членам ЗУП по 10 р. ув’язнення; Ґ. та ще двом – 
додатково по 5 р. позбавлення прав за ст. 54, 1- «а», 11, «антирадянська 
агітація і пропаганда».

Майже місяць тривав етап разом з карними в’язнями. Перший 
концтабір – мідна шахта в Джезказґані, ПесчанЛаг. За місяць там 
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здорові люди ставали інвалідами: мідний порох осідає в легенях. Ґ. 
відмовився йти в шахту. У карцерах був доведений до повного вис-
наження. Урятувався тим, що його взяли художником у КВЧ (куль-
турно-виховна частина). Ґ. пройшов майже двадцять таборів: Спаськ 
(двічі), 12-й концтабір, Карабаз – це лісоповали, кам’яні кар’єри, 
вугільні шахти. У Спаську дійшов до останньої стадії дистрофії. 
Урятував його лікар-в’язень з Закарпаття Іван Коршинський (згодом 
народний депутат України), узявши на роботу до лікарні. Там же, 
у Спаську, Ґ. був звинувачений у розправі над кримінальниками. 
Тримав голодівку 6 днів.

У таборах був близький з Михайлом Марчаком, істориком Ярос-
лавом Дашкевичем, з членом Української Головної Визвольної Ради 
Михайлом Степаняком, депутатом Сойму Чехословаччини Василем 
Климпушем.

5 04.1955 московська комісія звільнила Ґ. На другий день Вели-
кодня був удома.

Виїжджав на заробітки на лісоповал. Його запросили працюва-
ти художником Міжгірського районного будинку культури.

1957 р. газета «Міжгірська зірка» написала, що радянська влада 
все дала Ґ., а він малює образи. Тоді він надрукував на друкарській 
машинці протест тиражем 30 штук і розповсюдив його по школах, 
селах району. За короткочасної «хрущовської відлиги» обійшлося 
викликом до прокурора та переведенням на роботу художником у 
Хустський районний будинок культури.

У 1961-63 рр. Ґ. працював у Каневі. 1963 р. навчався в Києві у ви-
щій образотворчій школі. Бував на вечорах шістдесятників, познайо-
мився з художниками, бував у майстерні Алли Горської на Чорній 
Горі, у Людмили Семикіної, Веніаміна Кушніра, Галини Зубченко, 
Володимира Куткіна. Перебрався в Київ, працював художником у 
кінотеатрах, жив іноді без прописки. Активно розповсюджував сам-
видав, який найбільше одержував від Євгена Обертаса.

Після арештів української інтеліґенції 1965 р. в Ґ. було кілька об-
шуків. Вилучили декілька машинописних екземплярів праці Івана 
Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Обійшлося допитами, бо в 
КГБ не було доказів, що Г. давав комусь читати самвидав.

Після арештів 1972-73 рр. у Ґ. вилучили книги Хвильового, Гру-
шевського. Коли в 1976 р. створилася Українська Гельсінська Група, 
Ґ. допомагав Оксані Мешко перевозити й переховувати документи. 
Його часто викликали на допити в КГБ або просто годинами три-
мали в міліції, коли відбувалися якісь події, напр., у День пам’яті 
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Т.Шевченка 22 травня. Міліція погрожувала виселити Ґ. з Києва як 
не прописаного, але він 1981 р. одружився з Єлизаветою Косяковою.

З настанням перебудови Ґ. брав участь у створенні Українського 
культурологічного клубу (1988), який 1989 р. в повному складі всту-
пив в Українську Гельсінську Спілку. Один з організаторів Установ-
чих зборів Товариства політв’язнів і репресованих (3.06. 1989, згодом 
ВУТПВіР), де був обраний заступником голови і працював ним 9 р., 
а також заступником редактора журналу «Зона», який досі виходить 
з його обкладинкою. Виступав у пресі як мистецтвознавець і як пуб-
ліцист – проти російського великодержавного шовінізму.

У вересні 1997 пізно ввечері Ґ. тяжко побили невідомі хулігани 
за те, що відповів їм українською мовою. Після того тяжко хворів, 
що призвело до смерті.

Бібліографія:

Василь Ґурдзан. І біль, і слово... Публіцистика. Упорядник Юрій 
Хорунжий. – К., 2001. – 54 с.

Інтерв’ю В.Ґурдзана В.Овсієнку // ґаз. «Шлях перемоги», ч. 30 
(2465). – 2001. – 25 липня.

Світлої пам’яти Василя Ґурдзана (23.01. 1926 – 19.06. 2001) (у т.ч. 
інтерв’ю від 8.11. 1998 // Зона, 2002, № 16. – С. 343–353.

Василь Овсієнко
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Демидів Дмитро Ілліч (нар. 03.12.1948, у с. Печеніжин Коломийсь-
кого р-ну Івано-Франківської обл.).

Член підпільної організації «Спілка Української Молоді Галичини», 
яка ставила метою домогтися незалежності ненасильницькими засо-
бами.

З селян. Батько помер на 15-у, а мати на 22-му році життя Дмитра. 
1966 р. разом з Дмитром Гриньківим закінчив Печеніжинську серед-
ню школу. Мав здібності до природничих наук. Того ж року вступив 
у Львівський політехнічний інститут, який закінчив 1971. Був спря-
мований у Ставропольський край, але вже в листопаді повернувся 
додому і влаштувався інженером у м. Коломия на заводі «Сільмаш».

Будучи невдоволеним колоніальним становищем України в СРСР, 
наростаючою русифікацією, Д. вів у своєму оточенні розмови тако-
го змісту. Думка, що потрібно продовжити боротьбу за незалежність 
України, реалізувалася одразу після арештів української інтелігенції, 
що почалися 12.01. 1972. Однодумці (Д.Гриньків, Д., Роман Чупрей, 
Василь Михайлюк, Федір Микитюк, Микола Мотрюк, Василь-Іван 
Шовковий) зійшлися 31.01.1972 в хаті останнього в Печеніжині і ство-
рили підпільну організацію, яка прибрала назву «Спілка Української 
Молоді Галичини». На черговому зібранні в травні Д. узяв на себе 
обов’язки заступника керівника організації з ідеологічних питань 
та написання разом з Д.Гриньківим програми і статуту організації.

Майбутню Україну організація уявляла собі незалежною держа-
вою на кшталт Польщі або Чехословаччини. Соціальному устроєві не 
надавали значення. Члени групи вважали себе спадкоємцями ОУН, 
хоча досягти цілі сподівалися без насильства. На перший план стави-
ли ідеологічну роботу. Слухали й обговорювали висилання зарубіжних 
радіостанцій, збирали інформацію про ОУН, про окремих героїв-кра-
ян, записували повстанські пісні. Зброю для самозахисту роздобували 
шляхом експропріації. Створили бойову групу, вчилися стріляти.
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У червні 1972 р. Д. одружився з односельчанкою Марією Смета-
нюк, тому надалі мало брав участі в роботі організації.

Восени 1972 члени СУМГ поклали в Печеніжині вінок до пам’ят-
ника Олексі Довбушу з синьо-жовтою стрічкою з нагоди річниці йо-
го загибелі.

Найпевнішим членам організації (Д., Р.Чупрей, В.-І.Шовковий) 
було доручено законтактувати з іншими схожими групами, але вони 
цього не встигли зробити, бо гравер, якого попросили написати наз-
ву на заготовці печатки організації, доніс у КГБ.

Наприкінці лютого 1973 р. Д. викликали у військкомат, де опе-
ративник КГБ під виглядом працівника карного розшуку допитав 
його про розкрадання цегли в заводоуправлінні. Організація сприй-
няла це як сигнал тривоги. Д.Гриньків скликав збори, які імітували 
саморозпуск організації, і розпорядився кожному зробити в себе «об-
шук» та понищити все підозріле. Та це тільки пришвидшило арешти. 
Вони почалися 15.03.1973.

Цього дня в Д. народився син Дмитро. Д. був стурбований, що 
про нього подумають друзі, і на допитах зумисне перебільшував 
свою роль в організації. Заспокоївся, коли був заарештований 13.04. 
Зазнав внутрішньокамерного терору, організованого слідством. По-
над два місяці слідчі шантажували членів організації статтею 56 КК 
УРСР («Зрада батьківщини»), що передбачала до 15 р. ув’язнення або 
смертну кару за «посягання на територіяльну цілісність СРСР» та 
«змову з метою захоплення влади».

Івано-Франківський обласний суд покарав Д. за ст. 62 ч. 1 («ан-
тирадянська агітація та пропаганда», 64 («участь в антирадянській 
організації»), 223, ч. 2, КК УРСР («викрадення зброї» п’ятьма рока-
ми таборів суворого режиму. У цій же справі Д.Гриньків засуджений 
до 7 р. таборів суворого режиму і 3 р. заслання, В.-І.Шовковий – до 
5 р., М.Мотрюк і Р.Чупрей – до 4 р.

Карався в пермських таборах ВС-389/35, що на ст. Всехсвятська, 
пос. Центральний, у лютому 1976 переведений у табір № 36, що в пос. 
Кучино Чусовського р-ну. Брав участь у табірному русі опору, зок-
рема, в голодівці на захист І.Калинця, у підготовці інформації, яка 
виходила на волю, відмовився від радянського громадянства. Тим 
часом дружина з дитиною та матір’ю тяжко бідували.

Звільнений у 1978 з закінченням терміну. Мав 1 рік адміністра-
тивного нагляду. На посаду інженера влаштуватися не можна було, 
працював слюсарем на меблевому комбінаті в Печеніжині; 1981-91 
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електриком, потім токарем у Коломийському районному будівельно-
му управлінні, згодом токарем у дорожньому управлінні. З 1997 пра-
цює в домашньому господарстві, взимку – кочегаром.

Окрім першого сина Дмитра (15.03. 1973 р.н.), має ще доньку Ок-
сану 30.05.1979 р.н. та сина Петра 21.02. 1983 р.н. Живе в с. Печеніжин.

Член УГС із 1988 р., з травня 1990 – член УРП. Того ж року за-
снував і очолив осередок НРУ в Печеніжині. Член Всеукраїнського 
товариства політв’язнів і репресованих. Брав участь у мітингах і демон-
страціях, у «ланцюзі єднання» 21.01.1990 року, у спорудженні меморія-
лу героям у Печеніжині.

Постановою Верховного Суду України від 9.07.1994 вирок част-
ково скасований за відсутністю складу злочинів, передбачених ст.ст. 
62 ч. 1 і 64 КК УРСР.

Бібліоґрафія:

ХТС. Нью-Йорк. – 1974, вип. 33. – С. 35, 36. 47, 65-66; вип. 34. – 
С. 33; 1977, вип. 45. – С. 41, 50, 56; вип. 47. – С. 104-106; 1978, вип. 
48. – С. 61; вип. 51. – С. 70, 93.

Укр. правозах. рух, 1978. – С. 87, 416-418.
Алексеева Л. История инакомыслия, 1992. – С. 11).
Касьянов Г. Незгодні.., 1995. – С. 143.
Русначенко А. Нац.-визв. рух, 1998. – С. 206-208.
Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція, 2000. – С. – 38, 124.
Архів ХПГ: Інтерв’ю з Д.Демидівим 21.03.2000 р.

Степан Сапеляк, Ірина Рапп, Василь Овсієнко
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Демчишин Анатолій Іванович (нар. 12.07.1941, с. Свобіде Волновась-
кого р-ну Донецької обл.)

Фізик, економіст. Жертва каральної психіатрії.
За словами Д., з 10 років почав розуміти розходження між тим, 

чого вчили в школі, і тим, що було насправді.
Батько Д., родом з Вінницької обл., у 20-х роках приїхав на за-

робітки в Донбас, вступив у партію, був двадцятип’ятитисячником. 
Пройшов усю війну, після війни – голова колгоспу. Посперечавшись 
із першим секретарем райкому в 1951, переїхав, працював на мало-
оплачуваних роботах. Помер у 1964. Несправедливість щодо батька 
вимусила Д. серйозно задуматися і спробувати зрозуміти оточуючу 
дійсність.

У 1960-1965 Д. навчається на фізико-технічному факультеті в 
Ростові-на-Дону, а після його закінчення працює асистентом кафед-
ри експериментальної фізики Донецького держуніверситету.

Після смерті батька все більше цікавиться гуманітарними дис-
циплінами, в 1969 вступає на економічний факультет ДонДУ, де за 2 
роки проходить 4 курси.

Новочеркаські події 1962, практично очевидцем яких був Д., – 
перший серйозний поштовх для збирання матеріалів та аналізу при-
чин соціальних суперечностей в СРСР і виходу з них. З 1962 до 1968 
збирав матеріали до задуманої книги. У 1969 Д. написав книгу «До пе-
регляду», в якій описав суперечності, занепад і в майбутньому розпад 
СРСР, ескізно накреслив можливе відродження і становлення пра-
вової держави. За неї в травні 1970 Д. був заарештований і звинуваче-
ний в «антирадянській агітації й пропаганді», ст. 62, ч. 1 КК УРСР.

Психіатрична експертиза в Дніпропетровській спецпсихлікарні ви-
знала Д. неосудним з діагнозом «шизофренія», але з рекомендацією 
виписати його через психлікарню загального типу. Проте Донецький 
облсуд, чиє рішення підтвердив Верховний суд України, спрямував 
Д. на примусове лікування в Дніпропетровську спецпсихлікарню, де 
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влітку 1970 йому провели повний курс шокової інсулінової терапії, а 
восени спрямували до лікарні загального типу. Двічі Д. звертався до 
суду з приводу відновлення його дієздатності, але суд іґнорував його 
звернення, як і звернення представників медицини в 1970 і 1971.

Для проведення повторної експертизи Д. погодився в 1971 на 
«відрядження» в Дніпропетровську спецпсихлікарню. Його знову лі-
кували – повторно застосували посилену інсуліно-шокову терапію і 
протримали до листопада 1973. Лікування позначилося на серці, на 
моральному стані.

Після звільнення з Донецької психлікарні в травні 1975 Д. полі-
тичної діяльності не провадив. Мав інвалідність 2 групи, що дало 
право на маленьку пенсію і можливість працювати, за словами Д., на 
себе – вирощував овочі, потім квіти.

Реабілітований Д. 1991, одержав з СБУ довідку про це.
Д. живе у м. Волноваха Донецької обл. Працює на малому ко-

мерційному підприємстві. Виховує трьох синів. Досі домагається ви-
знання своєї дієздатності і зняття психіатричного діагнозу.

Бібліоґрафія:

Архів ХПГ.

Ірина Рапп
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Дзюба Іван Михайлович (нар. 26.07.1931, с. Миколаївка Волновась-
кого р-ну Донецької обл.)

Один із найзначніших сучасних діячів української культури, кри-
тик, літературознавець. Найвідоміший автор українського самвидаву.

Народився в родині робітника гірничого кар’єру. Батько, 1909 р.
н., загинув на фронті в 1943, мати – санітарка (1912–1981).

1949 Д. вступив у Донецький педінститут, який закінчив 1953 за 
фахом російська філологія. 1953–1957 – аспірант Інституту літерату-
ри АН УРСР. 1957 Д. – редактор відділу літературознавства і критики 
у видавництві «Дніпро», у 1957-62 – завідувач відділу критики жур-
налу «Вiтчизна». 1959 вийшла книжка літературної критики «Звичай-
на людина» чи міщанин?», він прийнятий у Спілку письменників 
України.

1962 Д. звільнений з журналу «Вітчизна» «за ідеологічні помилки».
Д. брав активну участь у роботі Клубу творчої молоді, створеного 

в Києві в 1960 під егідою міського комітету комсомолу. Поступово в 
роботу Клубу втягнулася молода творча інтеліґенція, духовними та 
інтелектуальними лідерами якої був І.Світличний, Д. і Є.Сверстюк.

1964-65 Д. – літературний консультант видавництва «Молодь». 
Звільнений за участь у протестах проти політичних арештів серед 
української інтеліґенції в 1965. Найвідоміша акція протесту тих літ – 
виступ Д. під час прем’єри фільму С.Параджанова «Тіні забутих пред-
ків» 4.09.1965. Належно оцінивши фільм, він сказав про арешти серед 
молодої інтеліґенції, що викликало переполох у рядах «офіційних 
осіб». Д. підтримали В.Чорновіл і В.Стус, багато присутніх, у т. ч. 
М.Коцюбинська, встали.

Д. працював коректором в «Українському біохімічному журналі», 
з 1969 до арешту – редактором у відділі перекладної літератури ви-
давництва «Дніпро».

Ще в 1963 у Д. виник задум написати працю про національну 
політику в Україні. За його словами, тоді відчувалася невідкладна 
потреба такого аналізу.
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У кінці 1965 Д. надіслав у ЦК КПУ листа з протестом проти 
арештів серед інтеліґенції, пояснюючи, що арешти не розв’язують про-
блем, які викликають критику влади з боку інтеліґенції. До листа 
було додано машинопис, який став пізніше дуже відомим, «Інтерна-
ціоналізм чи русифікація?». Залишаючись у межах радянської системи, 
не відступаючи від основних положень офіційної ідеології, Д. нама-
гався звернути увагу влади на становище української нації в СРСР. 
Найсильнішими місцями книги були сюжети, присвячені русифіка-
ції, прикладам українофобії, історії російської експансії і великодер-
жавного шовінізму.

Книга швидко поширилася в самвидаві, її читали по всій Ук-
раїні. У середовищі інтеліґенції з’явився справжній «культ Дзюби». 
Сам автор, людина дуже скромна і делікатна, не прагнув і не був 
готовий до такої популярності і такої ролі.

Досить швидко праця «Інтернаціоналізм чи русифікація?» пот-
рапляє за кордон. У 1968 видавництво «Сучаснiсть» у Мюнхені впер-
ше видало її книжкою. Вона була перекладена багатьма мовами 
(англійською, італійською, китайською, російською, французькою, 
в’єтнамською) і видана в багатьох країнах, що призвело до переслі-
дувань автора.

Улітку 1966 Д. був викликаний до ЦК КПУ, де йому запропону-
вали виступити в пресі з запереченням «наклепницької» інформації 
на Заході про національні проблеми в СРСР. Але Д. відмовився, і тоді 
в друку з’явилися статті зі звинуваченням його в «буржуазному націо-
налізмі». Спілці письменників України (СПУ) запропоновано було 
зробити висновки щодо Д. «Товариська» розмова в СПУ теж не дала 
властям бажаного результату. Навпаки, за кордоном з’явився блиску-
чий виступ Д. на вечорі, присвяченому 30-річчю поета В.Симоненка.

У вересні 1966, у день 25-ліття початку розстрілу євреїв у Бабино-
му Яру, Д. разом з В.Некрасовим, Г.Снєгірьовим і В.Войновичем взяв 
участь недозволеному траурному мітингу і виступив там.

1967 Д. був присутній на суді над В.Чорноволом, а після процесу 
він, І.Світличний, Н.Світлична і Л.Костенко надіслали листа про-
тесту першому секретареві ЦК КПУ П.Шелесту, де схарактеризували 
цей процес як суцільне порушення процесуальних норм і як помсту 
людині, яка інакше мислить та ще й сміє критикувати конкретні дії 
конкретних державних органів.

ЦК КПУ створив групу, яка написала для поширення за кор-
доном брошуру «Як і що захищає Іван Дзюба», підписавши її псевдо-
німом «Б.Стенчук». З огляду на непереконливість, її не стали розпов-
сюджувати. 1969 В.Чорновіл написав працю «Як і що обстоює Богдан 
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Стенчук, 66 запитань і зауваг «інтернаціоналістові», де викрив недо-
стойні методи ідеологічної роботи КГБ.

У грудні 1969 розглядалося питання про виключення Д. з СПУ. 
Щоправда, на зборах письменників тільки двоє з багатьох промов-
ців вимагали виключення Д., звинувачуючи його в розголошенні 
державної таємниці. На здивоване запитання Д., про яку таку таєм-
ницю йде мова, адже він не має доступу до держтаємниць, один із 
промовців обурено відповів: «Хіба розкриття національної політики 
нашої партії не є розголошенням державної таємниці?». На цих збо-
рах виключити Д. з СПУ не вдалося.

26.12.1969 в листі до президії СПУ Д. відмежувався від своїх за-
рубіжних видавців та коментаторів і засудив їх. Президія врахувала це 
і залишила Д. в СПУ, але попередила, що він повинен узяти активну 
участь у літературному процесі на принципах марксистсько-ленінсь-
кого вчення і непримиренної боротьби з буржуазною ідеологією.

26-27.03.1970 в Політехнічному та Інженерно-будівельному інс-
титутах у Києві були розкидані листівки з протестом проти виключен-
ня зі Спілки письменників О.Солженіцина і переслідувань Д. У жур-
налі «Український вісник» № 2 були опубліковані листи Д.

12.01.1972 Д. прийшов до І.Світличного – і нагодився на об-
шук та арешт його. Самого Д. відвезли звідти додому і теж провели 
обшук. Упродовж кількох тижнів викликали на допити. Вилучили 
Повне зібрання творів Леніна з помітками на полях і підкресленими 
фразами. Нові обшуки і постійні допити – у лютому.

02.03.1972 відбулося засідання Президії СПУ. Розглядалася пер-
сональна справа Д. Цього разу Д. виключили «за порушення статуту 
СПУ і виготовлення та розповсюдження матеріалів, які мають анти-
радянський, антикомуністичний характер, виражають націоналістич-
ні погляди, зводять наклепи на радянський лад і національну політику 
партії та радянської держави». Постанова була прийнята одностайно. 
Мова йшла в основному про написану в 1965 книгу «Інтернаціоналізм 
чи русифікація?», за що Д. 1969 вже намагалися виключити з СПУ.

18.04.1972 Д. був заарештований. Єдиний пункт звинувачення – 
праця «Інтернаціоналізм чи русифікація?».

11–16.03.1973 Київський обласний суд засудив Д. за ст. 62 ч. 1 КК 
УРСР до 5 р. таборів суворого режиму і 5 р. заслання. Д. тоді мав від-
криту форму туберкульозу, цироз легенів. Його утримували в СІЗО 
КГБ в Києві. У жовтні 1973 від звернувся до Президії Верховної Ради 
УРСР з проханням про помилування. Ураховуючи часткове визнан-
ня вини, 06.11.1973 ПВР УРСР помилувала Д., він був звільнений.
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1974-1982 Д. – коректор, літературний кореспондент багатоти-
ражної ґазети Київського авіазаводу.

1980 поновлений в СПУ. З 1982 – на творчій роботі. Автор книг 
про літературу народів СРСР «Грані кристала» (1978), «Стефан Зо-
рян в історії вірменської літератури» (1982), «Автографи відроджен-
ня» (1986), «Садріддін Айні». Тільки з початком перебудови виходять 
книжки про українську культуру: «У всякого своя доля» (1989), «Бо 
то не просто мова, звуки» (1990), «Застукали сердешну волю...» (1995), 
«Між культурою і політикою» (1998), «Спрага», «З криниці літ» (2001), 
«Україна перед сфінксом майбутнього» (2002), «Пастка: Тридцять літ 
зі Сталіним. П’ятдесят років без Сталіна» (2003).

З листопада 1992 до серпня 1994 Д. – міністр культури України. 
У 1994-96 працює в Інституті літератури НАНУ, з 1996 – академік-
секретар відділення літератури, мови і мистецтвознавства НАНУ, у 
1999–2005 – голова Комітету Національних премій ім. Т.Шевченка. 
Головний редактор журналу «Сучаснiсть» (з 1991), президент Націо-
нальної асоціації україністів, співголова Головної Редакційної колеґії 
«Енциклопедії сучасної України». Д. – один з найвторитетніших і 
поважних діячів української культури.

Лауреат премії ім. О.Білецького (1987), Державної премії Украї-
ни ім. Т.Шевченка (1991), Міжнародної премії Антоновичів (1992), 
Герой України (2001).

Живе в Києві.
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Долішній Василь Михайлович (нар. 13.11. 1930, с. Підлужжя Тис-
меницького р-ну Станіславської, нині Івано-Франківської обл. – 
п. 31.12.1995, с. Підлужжя).

Зв’язківець УПА з 13 років, згодом поширював самвидав.
Селянський син у кінці квітня 1944 пішов у підпілля – став 

спецкур’єром УПА. Шістнадцятилітнім, 14.11.1946, зв’язковий пот-
рапив у руки енкаведистів. Його жорстоко катували: вимушували 
їсти землю, стріляли мимо вух лежачого долілиць, підвішували за 
ноги й наклавши петлю на підборіддя, але він нікого не зрадив. 
Утримували Д. в Тисменицькій, потім Станіславській тюрмах. Як 
неповнолітнього Д. засудили до 10 р. ув’язнення і 5 р. поразки в пра-
вах. До 18 років його утримували в Княжівській тюрмі підо Льво-
вом. 19.08.1948 взяли на етап – через Холодну Гору, що в Харкові, 
Красноярськ, по Єнісею в Дудінку, далі товарняком у Каеркан. Там 
разом зі своїм краянином В.Стрільцівим Д. працював на шахтах, де 
пізнав усі жахи ГУЛАГу. Звільнений за амністією 04.09.1954 як за-
суджений неповнолітнім.

Повернувшись додому, працював і навчався. Досконало знав іс-
торію національно-визвольних змагань, українську історію взагалі. 
Колишній політв’язень лише по декотрій спробі зумів вступити на 
заочний відділ Івано-Франківського інституту нафти й газу. Їздя-
чи у справах служби по всій області, Д. розповсюджував самвидав, 
зокрема, трактат Івана Дзюби «Iнтернаціоналізм чи русифікація?», вів 
просвітницькі патріотичні розмови з людьми.

Під час чергових арештів української інтеліґенції 1972 заарештова-
ний 21.02.1972 і засуджений Івано-Франківським обласним судом до 
7 р. таборів суворого режиму і 3 р. заслання за ст. 62 ч. 1 КК УРСР 
(«антирадянська агітація і пропаганда»). Утримували його в таборах 
Мордовії ЖХ-385/19 і № 3, де був у близьких стосунках з В.Чорноволом, 
В.Стусом та ін. У День політв’язня СРСР, 30.10.1975, етапований у та-
бори Пермської обл. Брав активну участь в акціях протесту, у зв’язку з 
чим неодноразово карався в карцерах.
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Заслання відбував у Сибіру. Звільнений 12.12.1981.
Допомагав політв’язням і їхнім родинам, зокрема, Л.Возняк-Лемик, 

П.Заливасі. Під час андроповського «полювання на відьом», у липні 
1984, Д. звинуватили у «злісному хуліґанстві» (ст. 206 КК УРСР) – на-
паді на міліціонера (хоча в нього під той час рука була в гіпсі). Відпра-
вили на 3 р. в табір суворого режиму в Комі АРСР. Звільнений під час 
«перебудови» за 40 діб до кінця терміну – 07.09.1987.

07.02.1989 Д. одним із перших в Івано-Франківській області став 
членом Української Гельсінкської Спілки. Організовував збори й мі-
тинги, насипання й освячення могил вояків УПА, розповсюджував 
самвидавську літературу. Д. – член-засновник Всеукраїнського това-
риства політичних в’язнів і репресованих (03.06.1989), Української Рес-
публіканської партії (29.04.1990), був членом її Ради і головою Конт-
рольно-ревізійної комісії.

Помер Д. 31.12.1995. Похований у рідному селі.
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Дониченко Євген Григорович (нар. 14.07.1939, м. Донецьк).
Робітник, організатор демократичного гуртка.
Народився в родині службовця, має середню освіту, робітник.
Ще в дитинстві Д. чув розповіді мачухи про жахи колективізації, 

про голодомор 1932-33, що довів людей до канібалізму, про арешти й 
репресії. Рідний брат батька багато років провів у таборах Півночі, 
брав участь у знаменитому повстанні в’язнів 1953. За словами Д., 
в усвідомленні колосального розходження між дійсністю і тим, що 
писалося в газетах, що казали в школі, зіграли свою роль передачі 
зарубіжних радіостанцій – «Голосу Америки» та ін.

У 1956 Д. створив демократичний гурток. Він мав стати осеред-
ком майбутньої демократичної партії, яка поставила б своєю метою 
боротьбу з існуючим режимом. Під той час Д. працював слюсарем 
трамвайно-тролейбусного парку і навчався у вечірній школі.

Усього в гуртку було 8 – 10 осіб. Основна діяльність полягала в роз-
повсюдженні листівок у Донецьку та інших містах Донбасу: «Сталін – 
ворог народу», «Дайте свободу політв’язням», «Вороги народу – в Кремлі» 
та ін. Після введення в 1956 р. податку на особисту худобу з’явилися 
такі листівки: «Хрущов заліз у кишеню робочого люду», «Геть Хрущова!»

14.12.1956 група розповсюдила 150 листівок з нагоди річниці роз-
стрілу поета Д. Фальківського, дані про якого Д. взяв з радіовисилань 
«Голосу Америки». Левчук Дмитро Никанорович (1898–1934) – псев-
донім Дмитро Фальківський – три роки воював у лавах Червоної 
армії, талановитий поет, почав друкуватися з 1924 і видав до 1931 три 
невеликі збірки своїх віршів. На початку грудня 1934 в числі 65 пись-
менників – «українських буржуазних націоналістів» – Фальківський 
був заарешований, а 14 грудня – розстріляний. Реабілітований 1956.

Д., крім того, писав листи діячам української культури з закли-
ками не лакувати дійсність, а захищати народ. Усього було виготов-
лено біля 2–3 тис. листівок (усі вони писалися від руки друкованими 
літерами).
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Ці листи й листівки виявилися в КГБ. Частину з них знайшли 
під час обшуків, але в основному їх передавали в КГБ звичайні ра-
дянські громадяни.

Демократичний гурток проіснував 1,5 року.
03.08.1957 Д. був заарештований. Під час обшуку вилучили ви-

готовлені листівки, листи дядька з Воркути, адресовані батькові Д., 
пізніше знайшли й «партійний архів», невелику кількість самороб-
них патронів. КГБ вилучив у Д. його рукописи в 38 учнівських і 7 
загальних зошитах, а також блокнот із записами про членські внески. 
У зошитах були як щоденникові нотатки, так і чернетки статей, а та-
кож виписки з книг про примусову колективізацію. Крім того, було 
вилучено три саморобні брошури зі статтями «Маніфест Демокра-
тичної партії», «Декларація прав трудящих», «Демократичне вчення 
нашої партії», «Що таке демократія», «Правила конспірації і револю-
ційного підпілля», «Завдання опозиції», «Статут і Програма гуртка», 
«Проекти з’їздів партії» та ін.

Того ж дня заарештували найближчих друзів Д. – Ю.Сергієнка 
і М.Малого, а через місяць – С.Володченка. Формальним приводом 
для арешту стала явка з повинною братів-близнят Мельникових – 
членів гуртка. Слідство тривало 3 місяці.

29.11. 1957 Донецький обласний суд засудив Д. за ст. 54-10, 54-11 
КК УРСР до 8 р. позбавлення волі та 5 р. поразки в правах.

Карався в мордовських таборах. Там підтримував стосунки не 
тільки з краянами, але й зі в’язнями з інших реґіонів СРСР. Деякий 
час жив в одній секції з митрополитом УГКЦ Йосипом Сліпим, у 
1958 р. спілкувався з О.Тихим, С.Бабичем та ін. За порушення режи-
му Д. двічі потрапляв до ШІЗО (штрафний ізолятор), але активної 
участі в табірних акціях не брав.

Звільнений Д. 08.05.1964 за постановою Президії Верховної Ра-
ди УРСР про помилування: термін Д. був скорочений до фактично 
відбутого.

Після звільнення Д. повернувся в Донецьк. Повністю реабілітова-
ний 1994. Живе в Донецьку, пенсіонер.

Бібліоґрафія:

А.Русначенко. Національно-визвольний рух в Україні. – К.: Ви-
давництво ім. О.Теліги. – 1998. – С. 104, 144, 236-242, 256.
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Драч Іван Федорович (нар. 17.10. 1936 в с. Теліженці Тетіївсько-
го р-ну Київської обл.)

Видатний поет, один із найяскравіших шістдесятників, лідер На-
родного Руху України.

Закінчивши середню школу, Д. викладав російську мову в семи-
річці, був інструктором Тетіївського райкому комсомолу. 1955-58 слу-
жив у війську. 1959-63 навчався на філологічному факультеті Київсь-
кого університету, де брав участь і літературній студії ім. В.Чумака 
(СіЧ) разом з В.Підпалим, В.Шевчуком, О.Лупієм та ін.

Молодь Києва гуртується в Клубі творчої молоді (КТМ). Д. бере 
участь у літературних вечорах, де читає новаторські вірші, багато 
кому «незручні й незрозумілі, так ніби його ніколи не вчили, про що і 
як треба писати» (Є.Сверстюк). Ставлення до поезії Д. визначалося 
власною позицією: в одних його вірші викликають захоплення, інші 
вважають їх порушенням усіх усталених норм, тим паче, коли Д. 
ставить під сумнів усю комуністичну ідеологію.

Пізніше Д. писав: «Я не розумів, що зі мною коїться, як не розумів, 
що творять зі мною. Мене, такого благовірного комсомольця і комуніс-
та, звинувачували в... націоналізмі(?). Викликали, лякали, роз’яснювали, 
розчовпували, страхали й заманювали».

1962 в пресі з’являється поема Д. «Ніж у сонці», яка викликала 
бурхливу реакцію. Під той час розпочинається масований і послідов-
ний ідеологічний наступ на ту частину інтеліґенції, яка випадала з-під 
тотального контролю партійно-державних структур. Приклад подав 
М.Хрущов на зустрічах з інтеліґенцією 17.12.1962 та 08.03.1963: «Ми про-
ти мирного співіснування в сфері ідеології». 08.04.1963 перший секретар ЦК 
КПУ М.Підгорний на нараді активу творчої інтеліґенції та ідеологіч-
них працівників України звинуватив Д., І.Дзюбу і М.Вінграновського в 
тому, що їхні твори використовуються «українськими буржуазно-націо-
налістичними контрреволюціонерами за кордоном», а другий секретар 
ЦК КПУ А.Скаба накинувся на Д., М.Вінграновського і Л.Костенко за 
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«формалістичні викрутаси». У пресі розпочалося «обговорення» пись-
менниками і шахтарями постанов нарад у вигляді анафем «формаліс-
там», «космополітам», «відщепенцям», до складу яких у квітневому чис-
лі журналу «Комуніст України» ім’я Д. вписав провідний партійний 
літературний критик Л.Новиченко, якому не сподобався вірш «Ода 
чесному боягузові». Д. виключили з університету за політичними мо-
тивами. Його вірші не друкують радянські ґазети й журнали, але вони 
з’являються в українських виданнях Чехословаччини, Польщі. За інер-
цією ще вийшла в 1963 перша збірка віршів Д. «Соняшник». 31.07.1963 
Д. при світлі факелів читав свої вірші на вечорі пам’яті Лесі Українки 
біля стадіону «Динамо», на інших зібраннях.

1963-64 Д. навчається на Вищих сценарних курсах Держкіно 
СРСР. Це був період творчого вибуху в кіно. Спілкування в Москві 
з молодими талановитими людьми зі всіх реґіонів СРСР розширює 
його світогляд.

02.11.1964 ЦК КПУ доручив А.Скабі розробити пропозиції щодо 
посилення «ідейно-виховної роботи» серед інтеліґенції. У грудні на 
засіданні парткому Спілки письменників України (СПУ) був ула-
штований ідеологічний погром І.Дзюбі, Д. та М.Холодному за «про-
тягування антипартійних поглядів щодо шляхів суспільного розвит-
ку України і української культури». Ідеологічний погром шістдесят-
ників увінчала складена у формі доносу доповідна записка ЦК КПУ 
від 09.08.1965 про роботу СПУ. Уже 25.08 розпочалися арешти (Б. і 
М. Горині, М.Осадчий, І.Світличний, О.Заливаха та ін.). Офіційна 
ідеологія і її репресивний апарат відторгли частину покоління, яке 
діяло загалом у межах системи, але в середовищі якого вже форму-
вався альтернативний інтелектуально-духовний простір.

1965 виходить збірка віршів Д. «Протуберанці серця», 1967 – «По-
езії», «Балади буднів» і кіноповість «Криниця для спраглих». Це був час 
тяжкого вибору для тих, хто залишався «у великій зоні». Д. вставан-
ням у кінотеатрі «Україна» 04.09.1965 продемонстрував протест проти 
арештів своїх друзів на перегляді фільму С.Параджанова «Тіні забутих 
предків». У листопаді він разом із кінорежисером С.Параджановим, 
композиторами В.Кирейком і П.Майбородою, авіаконструктором 
О.Антоновим, письменниками Л.Серпіліним, Л.Костенко підписує 
колективну заяву з вимогою пояснити причини арештів та відкри-
того, публічного розгляду справ. 15.04 Д., Л.Костенко, М.Холодний, 
В.Чорновіл, І.Дзюба приїздять у Львів на суд у справі М.Осадчого, 
М.Зваричевської, Б. і М. Горинів. Вони кидали квіти підсудним, ула-
штували їм овацію. Д. і Л.Костенко під час зустрічі з редакцією жур-
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налу «Жовтень» запропонували львівським письменникам виступити 
на захист заарештованих, узяти на поруки Б.Гориня. У лютому Зі-
новія Франко, М.Коцюбинська, Г.Кочур, Д., І.Дзюба, Федір Жилко, 
Б.Антоненко-Давидович – усього 78 осіб – надіслали листа в проку-
ратуру і КГБ УРСР, де висловили занепокоєння характером судових 
процесів і не побоялися назвати засуджених своїми друзями. Хоча ці 
протести не вплинули на долю заарештованих, та морально підтри-
мували їх.

Щоб добити «жалюгідних відщепенців», організовуються парт-
збори або збори колективів в академічних інститутах, редакціях ґа-
зет і журналів, які, за рідкісними винятками, «з гнівом і обуренням 
засуджують антирадянську діяльність відщепенців», «гаряче під-
тримують заходи, вжиті державними органами». 26.05.1966 відкриті 
партійні збори відбулися в СПУ, на яких, однак, Л.Костенко і Д. 
намагалися захищати засуджених, за що Д. дістав сувору догану. Не 
витримавши тиску, Д. через три дні подав у партком пояснювальну 
записку, в якій, зокрема, писав: «Я як комуніст, тепер розумію, що 
об’єктивно мої вчинки в цих історіях суперечать моєму званню ко-
муніста і я їх засуджую з усією категоричністю. Взагалі, всі ці події є 
великою політичною школою для мене, як комуніста...»

Це був початок капітуляції одного з найяскравіших і найтала-
новитіших шістдесятників. 22.07.1966 у газеті «Літературна Україна» 
з’явилась його стаття «О будьте прокляті ви ще раз», спрямована проти 
зарубіжних «українських буржуазних націоналістів», які використо-
вують імена шістдесятників у «брудних цілях». Ухиляння від прямого 
осуду своїх репресованих однодумців означало його подвійну пози-
цію: Д. не переходить у табір противника. Більше того, після цього 
він разом з Л.Костенко, І.Дзюбою, А.Горською, І. та Н.Світличними, 
В.Лучуком був присутнім 15.11.1967 на процесі у справі В.Чорновола 
у Львові. Але подвійна гра не вдається. Міськком КПУ вирішив пе-
ревірити «окремі питання творчої роботи і фінансово-господарської 
діяльності» кіностудії ім. Довженка, внаслідок чого фільм «Криниця 
для спраглих» за сценарієм Д. був заборонений як такий, що «спот-
ворює життєву правду». Але все ж таки 1970 виходить збірка його 
кіноповістей «Іду до тебе», погромного 1972 – велика збірка віршів, 
поем і перекладів «До джерел». У той же час знімають із плану ви-
давництва «Молода гвардія» книгу М.Поповича, С.Кримського і Д. 
«Григорій Сковорода». У листопаді 1973 письменник М.Рудь напи-
сав донос на Л.Костенко, Д. і М.Коцюбинську про їхню поведінку 
на похороні письменника В.Підпалого, на підставі якого заввідділом 
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культури ЦК КПУ М.Іщенко рекомендував репресивні заходи щодо 
Д. і Л.Костенко. Д. знову мусив каятися на засіданні парткому СПУ. 
Пізніше ім’я Д. лиш іноді випливає в контексті осуду використання 
зарубіжними «буржуазними націоналістами» його імені і творів.

Властям удалося поділити шістдесятників і протиставити ради-
кальнішу частину тій, яка була схильна до компромісів. Уже 1976 
збірка віршів Д. «Київське небо» була відзначена Державною премією 
УРСР ім. Т.Шевченка, 1983 він одержав Державну премію СРСР. «Па-
ровозами» кожної його нової збірки стають вірші про партію, Леніна, 
війну, з обов’язковими для українського радянського письменника 
прокляттями на адресу «українських буржуазних націоналістів», бо-
дай закордонних.

Д. працював у редакції ґазети «Літературна Україна», у сценар-
ному відділі київської кіностудії ім. О.Довженка, у редакції журналу 
«Вітчизна». Обирався секретарем СПУ, першим секретарем Київсь-
кої організації СПУ. Він був одним із перших українських інтеліґен-
тів, які відчули в горбачовській перебудові нову можливість розсу-
нути межі дозволеного. Він стає одним із засновників Народного 
Руху України (НРУ), на Установчих зборах 8–10.09.1989 і на Других 
зборах Д. обирають головою НРУ, 1992 – співголовою.

1991 Д. вибраний головою ради товариства «Україна-Світ», 1992 – 
головою Української Всесвітньої Координаційної Ради, 1995 – голо-
вою Президії Конґресу української інтелігенції, член Комітету На-
ціональних премій ім. Т.Шевченка.

Д. був обраний народним депутатом України в І – ІV скликань, 
працював у комісіях і комітетах Верховної Ради з закордонних справ, 
євроінтеграції, був головою Державного комітету інформаційної полі-
тики, телебачення та радіомовлення.

У зв’язку з 60-річчям нагороджений орденом Ярослава Мудрого. 
19.06.2006 йому присвоєне звання Герой України зі врученням ордена 
Держави.
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Дробаха Олександр Іванович (нар. 25.08.1938, с. Олександрівка 
Приазовського р-ну Запорізької обл.)

З когорти шістдесятників. Учитель, письменник, просвітник, пуб-
ліцист, краєзнавець.

Батьки хлібороби. Мати, Немирюк Христина Юхимівна, мала 
незакінчену педагогічну освіту, працювала вихователькою дитсадка. 
В роду пам’ятали своє козацьке коріння, переказували про участь 
дядька Ничипора Немирюка в подіях 1918 р. на Чорноморській ес-
кадрі, про ув’язнених на Соловках родичів. Так що в світогляді Олек-
сандра «червоногалстучних» ілюзій не було з дитинства.

У 1955-60 рр. навчався в Запорізькому педінституті за фахом ук-
раїнська мова та література та німецька мова. Цікавився літературою 
«розстріляного відродження», брав участь у літературних гуртках. 
Перші публікації 1959 р. Юність припала на період інтенсивного 
російщення колись козацького краю. Спраглий за справжньою Ук-
раїною, взяв направлення в Галичину. Три місяці працював у с. Під-
дністряни Ходорівського р-ну на Львівщині. Їздив до Львова на засі-
дання літстудій. Та восени 1960 р. покликаний до Радянської Армії. 
До січня 1963 р. служив в Україні, в Німеччині, закінчив офіцерську 
школу.

У лютому 1963 р. Д. влаштувався вчителем німецької мови в 
с. Луб’янка Бородянського р-ну на Київщині. Відвідував літстудію 
Дмитра Білоуса при видавництві «Молодь», де познайомився з Васи-
лем Стусом та іншими молодими шістдесятниками.

У серпні 1964 р. разом з поетом Віталієм Різником Д. поїхав 
на будівництво Київської ГЕС. Три місяці працював арматурником 
на залізобетонному заводі у м. Вишгород, відтак викладав німецьку 
мову у вечірній школі робітничої молоді. Паралельно в «підземеллі» 
гуртожитку, де жив, створював історичний музей, де були мамонтові 
бивні, вимиті земснарядами, патрони, монети, асигнації, матеріали 
про найцікавіших людей Вишгородщини.
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Тут гуртувалося коло молодих національно свідомих робітників, 
які тягнулися до української культури. Д. організував літературну 
студію «Малинові вітрила», куди запрошували інтелігенцію з Києва. 
Проводилися літературні вечори зі жвавими дискусіями, що перерос-
тали в політичні. Студійці намагалися втягнути в українську культур-
ну атмосферу якомога більше людей. Тут, щоправда, у вужчому колі, 
говорили, що Україна має бути самостійною, незалежною державою.

Через поета Володимира Комашкова Д. познайомився з В’ячесла-
вом Чорноволом, який видавав на будівництві ГЕС українськомовну 
стінну газету. Через них надходила література самвидаву, яку робіт-
ники Олександр Назаренко, Василь Кондрюков і Валентин Карпенко 
інтенсивно розмножували фотоспособом, а також організували ма-
шинописний передрук її. Ходили книжки С.Грушевського, В.Вин-
ниченка, Є.Маланюка, С.Петлюри, «Націоналізм» Д.Донцова, «Ук-
раїна» С.Шелухина, альманах «Червона калина» та ін.

1965 р. Д. з галичанином Богданом Дирівим та О.Назаренком 
побував на горі Маківка, де був перший після гетьмана Мазепи зу-
дар з Москвою (бій січових стрільців з російським військом 29.04 – 
2.05.1915), на презентації фільму «Тіні забутих предків» у кінотеатрі 
«Україна» 4.09.1965 р. на заклик І.Дзюби, В.Чорновола і В.Стуса про-
тестували проти нової хвилі арештів. Бував у Музеї Івана Гончара в 
Києві, зустрічався з Борисом Антоненком-Давидовичем.

«Празька весна» обернулася для України забороною роману Оле-
ся Гончара «Собор» та посиленням репресій. У червні 1968 Д., від-
чуваючи загрозу арешту, у свою відпустку подався «автостопом» уз-
довж Дніпра по пам’ятних місцях України: Переяслав, Шевченкове, 
Чигирин, Холодний Яр, Капулівка, острів Хортиця, щоби власними 
ногами відчути рідну землю. Вразили вивернуті горікоренем дуби 
у В’юнищі, які малював колись Шевченко, картини плюндрування 
історичних пам’яток.

Тим часом 26.06.1968 р. був заарештований О.Назаренко, зго-
дом В.Кондрюков і В.Карпенко. Під час обшуку в музеї вилучено 
валізу паперів Д. – рукописи художніх творів, конспекти, щоденник. 
Партбюро дало наказ комсомольцям розгромити музей. Д. нагодився 
якраз на цей момент і більшість експонатів урятував. Мусив вибрати-
ся з гуртожитку на квартиру.

У О.Назаренка кагебісти вилучили нотатник, за яким допитали 
біля 30 осіб, у т.ч. Д. На допитах Д. дотримувався правила якомога 
менше говорити і до кінця нічого не визнавати. Не зумів заперечити 
хіба два епізоди, чого не вистачило для порушення справи проти ньо-
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го. Пройшов по «справі Назаренка» в числі 25 свідків. У січні 1969 р. 
О.Назаренко на Києво-Вишгородському процесі був засуджений за 
ч. І ст. 62 до 5 р. ув’язнення, В.Кондрюков до 3 р., В.Карпенко – до 
1,5 р. Вишгородські шістдесятники буди розметані хто куди.

На диво, 1969 р. у видавництві «Радянський письменник» вийш-
ла книжечка поезій Д. «Папороть» – у жовто-блакитній суперобкла-
динці! Звичайно ж, вона була порізана на макулатуру, врятувалося 
хіба кілька екземплярів. Шлях у літературу Д. був перекритий, він 
був вибитий з літературного процесу на 15 років. Але часу не гаяв, 
працював на самовдосконалення, вивчав революційний досвід на-
родів, які звільнялись. 1970 р. одружився Ларисою Павлівною Па-
насюк, виховував дітей: дочки Ярослава (1970-1999), Галина (1972), 
син Тарас (1970). Учителював, навчав робітників. Зрушити з мертвої 
точки громадське життя було майже неможливо. Організував літера-
турну студію при районній газеті, але це вже була далеко не та воль-
ниця, яка була в шістдесяті роки. Працював у Товаристві охорони 
пам’яток історії та культури. Деякий час їздив з лекціями по області, 
та за лекції «Культура Київської Русі» був звільнений.

Як тільки режим почав слабнути, Д. почав енергійно діяти. Уже 
4.02.1989 р. у Вишгороді була створена організація Товариства україн-
ської мови – 20-а в Україні, її очолив Д. Цього року і в наступні ТУМ 
проводив велелюдні вшанування Т.Шевченка. На 1988 р. у Вишго-
роді було 6 російськомовних дитсадків і 2 російськомовні середні шко-
ли, а вже через два роки вони були переведені на українську мову. Д. 
організатор численних мітингів, Української Гельсінкської Спілки і Ук-
раїнської Республіканської партії, 1991 р. обраний заступником голови 
Київської обласної організації УРП, з 1990 очолює її районну органі-
зацію. Він же один з ініціаторів створення Конґресу українських на-
ціоналістів, Конґресу української інтелігенції. 1989-90 рр. був головою 
Вишгородської організації НРУ.

1983 р. у видавництві «Молодь» вийшла книжка віршів Д. «Твер-
диня весни», куди увійшли вірші 1964 – 1981 рр.; 1987 – «Вишгород 
серця» («Український письменник»); 1996 – історико-літературний бук-
лет «Вишгороду – 1050» і художньо-публіцистична книжка «Вишгород 
семи вітрів» (вид-во «Рада»); 2000 – збірка поезій «Українська весна» 
(«Український письменник»); 2005 – буклет «Межигірський Спас» 
(вид-во «Сьоме небо»); 2006 – художньо-публіцистична книжка «Ук-
раїна нашого життя» (вид-во «Смолоскип»). Від 1959 р. донині – кілька 
сот публікацій у пресі та колективних збірниках (вірші, публіцистика, 
репортажі, листівки).
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Член Національної Спілки письменників України (1997), заступ-
ник голови Київської обласної організації НСПУ, голова Вишгород-
ського районного об’єднання «Просвіти» ім. Т.Шевченка, член пре-
зидії районної організації Народного Союзу «Наша Україна», почес-
ний громадянин м. Вишгород (2005), пенсіонер.

Бібліоґрафія:

Архів ХПГ: Інтерв’ю з О.Дробахою 20.07. 2000 р.

Василь Овсієнко, Олександр Дробаха
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Дяк Михайло Дмитрович (нар. 23.08.1935 в с. Кальна Долинсько-
го р-ну Івано-Франківської обл. – п. 18.08.1976, с. Кальна).

Міліціонер, член Українського Національного Фронту.
З бідної селянської сім’ї. 1951 р., шістнадцятилітнім, хотів піти 

в партизани, але мама не пустила, щоб сім’ю не вивезли в Сибір. 
Десятирічку закінчив 1952 р. в с. Витвиця. Працював у сусідньому с. 
Кропивник піонервожатим, щодня ходив 7 км партизанськими стеж-
ками. 1953 р. вступив на юридичний факультет Львівського універ-
ситету, але через бідність не зміг навчатися. 1954-57 служив в армії. 
1958 р. вступив до Івано-Франківської школи міліції, та через пів-
року через конфлікт з комендантом покинув її. Згодом повернувся, 
середню юридичну освіту завершив 1964 р.

20.09.1958 р. одружився з Ганною Гануською. 1966 р. народився 
син Олесь, нині поет і композитор.

19.12.1961 р. міліціонер Д. з курсантом школи міліції Миколою 
Федівим підняв у Витвиці над сільрадою синьо-жовтий прапор, 
1963 р. – два прапори в Моршині.

Ці події сколихнули Прикарпаття і спонукали вчителя Дмитра 
Квецка з с. Кропивник розпочати роботу над створенням програми 
підпільної організації, що дістала назву «Український Національний 
Фронт». УНФ пропонував для України незалежний самостійний 
розвиток у вигляді «народного соціалізму», дуже близького до реалій 
західноєвропейської соціал-демократії.

Д. вже тоді контактував з Українською загальнонаціональною ор-
ганізацією (УЗНО), створеною ще 7.01.1961 р. в Долинському р-ні. На 
пропозицію Д. УЗНО, яка 1964 р. нараховувала біля 50 членів у кіль-
кох областях, прибрала назву «Український Національний Фронт». Ця 
організація не була викрита КГБ і проіснувала до 1991 року. Її умов-
но називають УНФ-2.

1965 р. Д. вступив в УНФ, привівши до нього підпільну групу 
«Братство тарасівців». Загалом він залучив до УНФ біля 50 осіб, зде-
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більшого, молодих. Навчав їх підпільної роботи, криміналістики, 
стрільби зі свого службового пістолета.

За майже 3 р. існування УНФ її членами стали до 200 осіб із 
кількох областей України, вона видала 16 чисел машинописного жур-
налу «Воля і Батьківщина», десятки документів і листівок, авторами 
яких були Д.Квецко та З.Красівський.

У жовтні 1965 р. Д. одержав від Д.Квецка 20 прим. брошури «Кто 
такие бандеровцы и за что они борются», «Бюро інформації УГВР» 
і залишив їх у людних місцях у Дрогобичі та Львові. Весною 1966 р. 
Д.Квецко показав Д. тайник з оунівською літературою 1947-48 рр., 
який знайшов Дмитро Юсип. Надалі Д. сам брав брошури і розпов-
сюджував їх в Івано-Франківську, на скелях Довбуша біля Яремчі, у 
селах Княжолука, Новоселиця, Мислівка Долинського р-ну, у с. Оти-
невичі, м. Ходорів, с. Івана Франка Дрогобицького р-ну Львівської 
обл. У його справі зафіксовано більше 20 населених пунктів, де він 
роздавав чи залишав журнал «Воля і Батьківщина», листівки, оунівсь-
кі брошури – усього біля 250 екземплярів. Було, що пускав літературу 
в надувних пакетах по р. Свіча.

Д. працював ризиковано, але суворо дотримувався конспірації, 
тому ні разу не попався.

У зв’язку з судовими процесами над шістдесятниками та появою 
«Меморандуму УНФ» офіційна преса повідомила, що 19.04.1966 р. 
в Києві скликається прес-конференція для зарубіжних журналістів 
за участю колишнього бандерівця Джуґала. Ціль: ствердити, що ук-
раїнський національний рух спонукається і оплачується з-за кор-
дону. Д.Квецко послав Д. у Київ з 50-ма екземплярами листівки 
«Заява Українського Національного Фронту». Уночі проти 19.04. Д. 
розповсюдив їх на вулицях, у поштових скриньках. Після цього КГБ 
посилено шукав УНФ.

Уночі проти 30.10.1966 р. – річниці Листопадового зриву – Д. 
вивісив на автобусній зупинці в с. Гошів виготовлений ним синьо-
жовтий прапор і розповсюдив у селі 15 брошур, а в Болехові вимас-
тив ведмежим салом пам’ятник Леніну. На нього брехали всі пси.

У січні 1967 р. Д. зауважив, що за ним стежать. У своєму по-
мешканні в с. Старий Мізунь він виявив підслуховуючий пристрій. 
21.03.1967 дільничного уповноваженого Долинського райвідділу мілі-
ції капітана Д. викликали ніби у справах до обласного управлін-
ня внутрішніх справ і там затримали. Він утік через вікно туалету. 
Заарештували його 22.03 біля с. Рахиня, поблизу м. Долина. 23.03 
під час обшуку вилучили 256 бойових патронів до пістолета Ма-
карова та 8 – до пістолета «ТТ», а також цівку ґвинтівки з затвор-
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ною та магазинною коробками. Тоді ж були заарештовані Д.Квецко, 
З.Красівський, Я.Лесів, згодом В.Кулинин. Усім було висунуте зви-
нувачення в зраді батьківщини (ст. 56 ч.1 КК УРСР), на що насправ-
ді не було ніяких підстав, та у створенні антирадянської організації 
(ст. 64), Д. також у незаконному зберіганні зброї (ст. 222 ч. 1).

46 діб Д. не давав показів. Тоді старший слідчий Баранов пригро-
зив, що порушить проти нього «мокру справу» (тобто про вбивство) 
і його розстріляють. Справу розглядав Верховний Суд УРСР від 16 
до 27.11. 1967 р. У вироці зазначено, що «Квецко, Красівський і Дяк за 
вчинені ними дії заслуговують виняткової міри покарання – смертної 
кари. Однак, враховуючи, що вони визнали вину, розкаялися у скоєних 
злочинах і засудили свою антирадянську діяльність», суд обмежився 
максимальним покаранням Квецку – 15 р. ув’язнення та 5 р. заслан-
ня, та тривалим – Красівському і Д. – 12 р. ув’язнення з відбуттям 
перших 5 р. у тюрмі, а решти 7 – у ВТК суворого режиму з конфіска-
цією всього належного їм майна, з засланням на 5 р.

Карався Д. у Владимирській тюрмі. Харчування там – 1500 кало-
рій на добу (коштувало воно 9 – 10 руб. на місяць), ларьок – 2,5 руб., 
якого позбавляли, якщо ліг на нари до відбою або за іншу провину. 
1972 р. був у мордовських таборах, згодом у ВС-389/35 на ст. Всехсвят-
ська Пермської обл.

1973 р. в Д. виявився лімфогрануломатоз. Його кілька разів по-
силали до лікарні в Пермську тюрму. Так, Д. привезли до лікарні 
24.01.1974 р., а лікування розпочали лише 13.02. Його слід було лі-
кувати в онкогематологічній клініці, але в жодній лікарні системи 
МВС її не було.

16.04.1974 р. Д. подав заяву ПВР УРСР щодо діяльності УНФ і 
вказав, що до нього було застосовано шантаж, що ст. 56 була засто-
сована безпідставно. Заяву Д. закінчив так: «Я не вірю ні в справед-
ливість, ні гуманність радянської системи. Тому даремно було б вима-
гати перегляду справи, анулювання незаконного присуду. Тому теж да-
ремно було б добиватися лікування в спеціалізованій онкогематологічній 
клініці. Тому я моєю заявою висловлюю тільки протест проти незакон-
них методів слідства, проти суду, проти вислання мене за межі Украї-
ни, а також висловлюю протест, що мене позбавляють можливості, бо 
я в’язень, лікуватися у відповідних до моєї недуги медичних установах». 
Заява таємно вийшла на волю, радіо «Свобода» неодноразово пові-
домляло про перебіг хвороби Д. Під тиском світової громадськості 
та у зв’язку з підготовкою до підписання Прикінцевого акта НБСЄ 
медична комісія у травні 1975 р. актувала Д. як хворого на рак 4-го 
ступеня і суд звільнив його від подальшого ув’язнення.
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Д. повернувся додому 2.06.1975. За сприянням А.Д. Сахарова 
19.07.1975 р. він був обстежений у Московському онкологічному цен-
трі. Єлена Боннер дістала дефіцитні ліки. У кінці 1975 р. Д. пройшов 
тримісячний курс лікування в Івано-Франківській онкологічній лі-
карні. Лікарі дивувалися силі його духа. А.Сахаров пропонував Д. 
їхати лікуватися до Ізраїлю, але він волів померти на своїй землі: 
«Мамо, тіштеся, що будете мати мою могилу». Помер 18.08.1976 р. 
Багатолюдний похорон у його рідному селі відбувся 21.08. На ньому 
були М.Горинь і Я.Лесів.

2.09.2001 р. в Івано-Франківську на фасаді Прикарпатської філії 
Національної академії МВС України відкрито меморіальну таблицю 
Михайлові Дяку з його барельєфом.
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Заливаха Опанас Іванович (нар. 26.11.1925, с. Гусинка Куп’янсько-
го р-ну Харківської обл.)

Художник, активний член Клубу творчої молоді (КТМ), видатний 
діяч української культури.

Коли Опанас перейшов у другий клас, родина, рятуючись від 
голоду, у 1933 переїхала на Далекий Схід. 1942 р. З. пішов учити-
ся – в Іркутськ, Самарканд, Ленінград. Провів під казенним дахом 
22 роки – це період гуртожитків, а потім таборів.

Живопису вчився спочатку в середній школі при Ленінградській 
Академії мистецтв, яка була евакуйована в Самарканд, а з 1946 – у 
Ленінградському державному інституті живопису, скульптури, архі-
тектури ім. Рєпіна Академії мистецтв СРСР.

За словами З., на нього сильне враження справила своїм націо-
нальним корінням у мистецтві гордість студентів інституту ім. Рєпі-
на з інших країн – чехів, албанців, вірменів та інших, коли словачка 
Власта запитала: «А звідки ти?»

З. не був ні піонером, ні комсомольцем, був зовсім байдужий до 
політичної активності, навіть виявляв неповагу до неї, що призвело 
до виключення з ІІ курсу інституту «за поведінку, недостойну ра-
дянського студента» – разом з іншими студентами не пішов на зус-
тріч з кандидатом у депутати. Позитивну характеристику заробляв 
на будівництві, але його відновили в інституті аж 1955 р., закінчив 
його 1960. Тим часом працював вантажником, закінчив художньо-
педагогічне училище, працював у Художньому фонді Калінінграда.

У 1957 З. був на практиці в м. Косів Івано-Франківської обл., 
де вперше близько познайомився з Україною: з мовою, етноґрафією, 
духовним життям. Це викликало докорінні зміни у його світогляді. 
Читав українські книжки, вивчав мову й історію України. Сам З. 
пише, що він не політичний діяч, він просто намагався бути україн-
цем, знати свою історію, національне мистецтво, бути громадянином 
України.
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Після закінчення інституту З. спрямований на роботу в Тюмень, 
у художній фонд. Він багато їздить по Півночі, буває і в Україні. 
У 1961 в Тюмені влаштована його персональна виставка, брав участь 
і в зональній виставці в Новосибірську.

У грудні 1961 З. остаточно перебирається в Україну, вступає до 
Івано-Франківського обласного товариства художників. У травні 1962 
відбулася його персональна виставка. Однак тривала вона всього тиж-
день. Її закрили партійні органи за те, що «в представлених роботах не-
має світлих оптимістичних героїв будівництва світлого майбутнього».

Восени 1962 З. ближче знайомиться з культурною інтеліґен-
цією Києва. Часто гостював у Клубі Творчої Молоді (КТМ). Великий 
вплив на З. вчинили І.Світличний, І.Дзюба, М.Коцюбинська, І.Драч, 
брати Б. і М. Горині, В.Чорновіл, О.Антонів, В.Кушнір. За словами 
З., завдяки їм він зрозумів суть «московської імперії».

У 1964 до ювілею Т.Шевченка З. разом з А.Горською, Л.Семикіною, 
Г.Зубченко, Г.Севрук створив вітраж у Київському університеті. Але 
ще до прийняття комісією вночі проти 9 березня вітраж був знище-
ний за розпорядженням партійних органів.

Після цього за З. почав активно стежити КГБ. Майстерні не 
мав, жив упроголодь на горищі, у складі костелу. Щойно одержав 
однокімнатну квартиру, як 27.08.1965, з першою хвилею арештів серед 
української інтелігенції, З. був заарештований.

У березні 1966 на закритому судовому засіданні З. був засудже-
ний до 5 р. таборів суворого режиму за ч.1 ст.62 КК УРСР. Пока-
рання відбував у таборі № 11, що на ст. Явас, Мордовія. Працював 
вантажником, потім кочегаром. Малювати забороняли. Унаслідок 
численних протестів З. та інших в’язнів йому запропонували оформ-
ляти табірні гасла, наприклад: «На свободу – с чистой совестью!» З. 
взявся за малу ґрафіку – екслібриси, листівки. Усі роботи при обшу-
ках вилучалися і, за словами адміністрації, знищувалися. Так пропа-
ло понад 200 робіт З.

Після звільнення З. півтора року був під адміністративним на-
глядом.

Художній фонд відмовився надати йому роботу. Працював крес-
лярем на побуткомбінаті. Звичайно ж, малював. Було 2 обшуки вдома.

З 1971 до початку 1980-х рр. працює в галузі книжкового оформ-
лення. Разом з Софією Караффою-Корбут створює низку проектів у 
видавництвах «Веселка» та «Каменяр». Результативно працює в стан-
ковому мистецтві. Стрімко еволюціонує до асоціативного осмислен-
ня образу. У 80-х експериментує в царині станкової та монументаль-
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ної пластики. Створює дизайнерські проекти інтер’єрного оформ-
лення (кафе «Медівня», ресторан «Білий камінь», кафе «Молочне»).

У 1987 З. став одним з ініціаторів створення Української асоціа-
ції незалежної творчої інтеліґенції (УАНТІ). Оформляє обкладинку 
журналу «Український вісник».

1988 після багаторічних заборон влаштовано персональні вистав-
ки в Івано-Франківську, Львові, 1989 – в музеї Т.Шевченка в Києві, 
згодом у Торонто, Лондоні, Нью-Йорку.

Талановитий, самобутній художник, людина високих чеснот, З. 
є, загальновизнаним видатним представником української культури.

З. – лауреат премії ім. В.Стуса 1989 і Державної премії України 
ім. Т.Шевченка 1995.

Зараз З. – пенсіонер. Живе в Івано-Франківську.
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Здоровий Анатолій Кузьмович (нар. 1.01.1938, с. Цапівка Томашпіль
ського рну Вінницької обл.)

Науковець. Виступив проти русифікації. Громадський і політичний 
діяч.

Батько, Здоровий Кузьма Савелійович, 1910 р.н., з Харківщини, 
козацького роду, військовий. Мати, Євдокія Савеліївна Швець, 1910
1990, з Вінниччини. Обоє з «розкуркулених» і розорених сімей. Дво
юрідний дід Анатолія був у війську Махна, мав кару смерті, замінену 
на 25 р., відсидів 18 р.

Закінчив школу 1955, поступив на фізикоматематичний факуль
тет Харківського державного університету, ядерне відділення. Був 
активістомкомсомольцем.

З. на канікулах, а потім у відпустки їздив в етноґрафічні експеди
ції, організовував покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченку, брав 
участь у виданні стендового журналу, якому надавав українського 
спрямування, постійно слухав радіо «Свобода». Ввечері 29.06.1965 на
писав великими літерами на паркані споруджуваного Будинку про
ектів на проспекті Леніна, гасло: «Українці! Шануйте рідну мову! Геть 
мерзенні теорійки «естественной ассимиляции»! Хай живе Україна!» На 
останню букву та знак оклику не вистачило фарби. Він пішов додо
му, взяв нову банку, дописав, як слід. Вранці його відвезли в камеру 
попереднього ув’язнення при УКГБ. З. вважав свої дії законними, 
спрямованими на захист національної політики, проголошеної пар
тією та урядом, цілком відкидав звинувачення в антирадянській та 
антипартійній спрямованості свого вчинку. Він подав просторе пояс
нення, що не мав наміру «підірвати радянський державний і суспіль
ний лад», а поліпшити його. 

Після 20добового арешту та допитів З. відпустили, винісши на
лежні офіційні попередження. 

За З. було встановлено пильний нагляд. Через два роки, 30.05.1967, 
на вимогу КГБ його було звільнено з роботи «за власним бажанням». 
Звичайно ж, було зірвано призначений захист дисертації у ФТІНТі.
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Поведінки З. не змінив, хіба що більше зосередився на науковій 
роботі на заводі «Гіпросталь». З. підготував нову дисертацію канди
дата технічних наук, яку захистив у 1971.

Підготовка дисертації була пов’язана з поїздками в інші міста,  
так коло знайомств і політичних інтересів З. розширилося. Познайо
мився з І.Дзюбою, Олесем Гончарем, збирав українську бібліотеку. 
КГБ періодично, щопівроку, проводив у нього обшуки, вилучив бі
ля 300 томів, у т.ч. книжки М.Грушевського, В.Винниченка, гали
цькі довоєнні видання, деякі радянські книжки, які вилучалися з 
продажу і бібліотек, листи, вірші і фотоґрафії Василя Симоненка, з 
яким З. був знайомий, чернетки листів до ЦК КРПС, де він викладав 
свої погляди на економічні проблеми. 

До 100річчя з дня народження Лесі Українки разом з інженером 
Ігорем Кравцівим З. порушив питання про меморіальну кімнату в Хар
кові, про найменування вулиці чи площі, спорудження пам’ятника. З 
творчих спілок лише обласне відділення Спілки письменників (голо
ва Ігор Муратов) зважилося підтримати їх. 

Тим часом чітко визначився курс КПРС на тотальну русифіка
цію. А оскільки З. не припинив своєї громадськополітичної актив
ності, то потрапив під чергову хвилю арештів української інтелігенції 
1972 р. 

Заарештували З. 21.06.1972 на вулиці. Виявилося, що документи 
на арешт і обшук не були належно оформлені, їх, на вимогу затрима
ного, мусили на ходу міняти і виправляти. Обшук тривав від 12 годи
ни дня до 4 ночі. 

49 пунктів звинувачення в «антирадянській агітації та пропаган
ді» та «наклепницьких вигадках» слідство компонувало майже рік. 
З. вимагав вести справу українською мовою, прискіпувався до юри
дичних тонкощів, скаржився на слідчого, якому доводилося давати 
пояснення у вищі інстанції. З. вдалося викрасти у слідчого «План 
следственных действий». За наполегливість двічі побував у карцері, 
пройшов психіатричну експертизу впродовж 35 діб.

Харківський КГБ мав намір «створити» на папері «антирадянсь
ку групу» на чолі з З.: одночасно провів обшук у 9 осіб, заарештував 
інженера Ігоря Кравціва, справу якого лише в кінці 1972 перевів в 
окреме провадження, бо ніякої «групи» не було.  Суд, що закінчився 
5.04.1973, призначив покарання 7 р. ув’язнення в таборах суворого 
режиму за ст. 62 КК УРСР. Адвокат добилася в касаційному суді 
пом’якшення вироку до 4 р. Тоді КГБ звернувся до Верховного суду 
СРСР зі скаргою на Верховний суд УРСР, що таким рішенням він 
сприяє «развитию националистических антисоветских тенденций 
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на Украине». ВС СРСР скасував постанову ВС України, направив 
справу на розгляд у новому складі касаційного суду. Уже в зоні З. 
повідомили, що йому відновлено попередній термін, 7 р.

Карався у 36й зоні пермських таборів. За участь в акціях про
тесту у кінці 1975 р. засуджений Чусовським райнарсудом до тюрем
ного ув’язнення на 3 р., яке відбував у Владимирській тюрмі. 

Звільнився З. в 1979 р., ще 5 р. мав адміннагляд. Заробляв на 
посаді інженера 82 руб., а ще сплачував судові витрати. 

З. був одним із зачинателів демократичних процесів на Харків
щині і в Україні. Уже в листопаді 1985 р. ознайомив ближче коло зі 
своїм проектом статуту товариства «Спадщина» (його вдалося за
реєструвати в 1987). Брав участь у створенні Товариства української 
мови, «Меморіалу», Української Гельсінкської Спілки, Народного Руху 
України, ДемПУ, де займав керівні посади. 

199094 – депутат Харківської обласної ради. 1994 закінчив курс 
держави і права в Академії Державного Управління. В 199294 р.р. 
працював першим заступником Голови облдержадміністрації з пи
тань загальнодержавної і реґіональної політики та гуманітарних пи
тань; 19992000 р.р. – радник з економічних питань; з 2000 р. – Ви
конавчий директор Інституту Політичних Наук. Балотувався до Вер
ховної Ради України, на посаду міського голови. 

З 1999 – на пенсії. З 1995 очолює обласну організацію ВУТПВіР. 
Син Ярослав 1962 р.н., медик. Дружина Леся Яківна – вчителька. 

Бібліоґрафія:

Калініченко В.В., Андрій Лимар. На захист української мови 
(До 40річчя громадянського поступку) // З Богом у серці, № 2, 
2006. – С. 1517. 

Архів ХПГ: Інтерв’ю з А.Здоровим 1 липня 2002 року в Хар
кові. 

Василь Овсієнко 
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Зінкевич Осип Степанович, псевдоніми Петро Варнак, Богдан Арей, 
Петро Якуб’як (нар. 4.01.1925, с. Малі Микулинці нині Снятинсь-
кого р-ну Івано-Франківської обл.)

Голова правління українського незалежного видавництва «Смо-
лоскип», член Вашинґтонського Комітету Гельсінкських Ґарантій для 
України.

Народився в сім’ї селян. Батько Степан був вояком Українсь-
ких Січових Стрільців, у 1914 р. попав у російський полон у боях за 
Маківку. Перебував у полоні в Маріуполі, звідки з групою українсь-
ких січовиків утік до Києва. Служив у військовій формації полк. Єв-
гена Коновальця Січові Стрільці, штаб яких знаходився на нинішній 
вул. Артема, 24. Після Першої світової війни одружився з Петро-
нелією Грибівською. Обоє були активні в українському громадському 
житті, а Осип у дуже молодому віці став членом юнацтва Організації 
українських націоналістів.

1944 р. під час боїв з партизанами Ковпака в Карпатах німці схо-
пили батька Осипа з одинадцятьма іншими українськими селянами 
в Косові і розстріляли всіх як заложників.

Воєнні дії розлучили Осипа з матір’ю і сестрою Наталкою. Здо-
бував Прагу. Під час бомбардування опинився під руїнами розбито-
го будинку, товариші вважали його загиблим. Після кількаденних 
розкопок його знайшли напівживим. Опинившись після війни у 
Західній Німеччині, мати і сестра довідались про загибель Осипа і 
відправили панахиду за спокій його душі. Кілька місяців пізніше він 
з’явився живий на порозі їхнього таборового помешкання у м. Карлс-
фельд біля Мюнхена.

З. навчався в таборі біженців в Учительській семінарії, яку за-
кінчив з дипломом учителя. Життя у повоєнній Німеччині його не 
влаштовувало, і він вирішив нелегально перебратися до Франції. На 
кордоні був заарештований французькою поліцією як безпашпорт-
ний. Потримавши тиждень у тюрмі, влада запропонувала З. вибір: 
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депортація назад у Німеччину або річний контракт на роботі у Фран-
ції. Вибрав вугільну шахту в північній Франції. Після вибуху в шахті 
36 годин перебував у завалі.

1949 р. З. потрапив у Париж. Як біженець отримав Міжнародну 
стипендію для здобуття освіти, того ж року вступив у Паризький ін-
ститут індустрійної хімії, який закінчив 1954 р. Працював у Парижі 
як хімік, був активним у студентських організаціях – Українська 
студентська громада, «Зарево», ЦеСУС (Центральний союз українсь-
кого студентства).

Брав участь в українському культурному житті. У паризькій га-
зеті «Українське слово» разом з іншими студентами заснував сторін-
ку «Смолоскип», яка згодом перетворилася на самостійний журнал. 
Група студентів, яка цікавилася життям у радянській Україні, роз-
добувала часописи і книжки з України, щоб бути у курсі всіх куль-
турних і політичних справ на Батьківщині в післясталінський час.

У період хрущовської лібералізації на Захід стали приїздити лю-
ди з України. Студенти не проминали жодної нагоди, щоб зустріти-
ся з радянськими делегаціями, зі спортсменами, щоб поширювати 
серед них, як вони висловлювалися, «бацилу свободи», хоча тими 
пильно опікувалася кагебістська аґентура. Після Олімпійських ігор 
1952 р. З. з другом зумисне поселився в готелі, щоб під час обіду по-
розмовляти зі спортсменом-бігуном Володимиром Куцем. Запитали 
його, чому нема окремої української олімпійської команди. Ламаною 
українською мовою Куць відповів: «А ви нащо тут? Домагайтеся, 
і ми будемо виступати за Україну». І cтуденти створили в Парижі 
«Український Олімпійський комітет в екзилі». Згодом, аж до про-
голошення незалежності, проводили на Олімпійських Іграх акції за 
самостійну участь України в міжнародних спортивних змаганнях.

1951 р. З. одружився з Надією Наорлевич, яка в той час навча-
лася у Великобританії. 1956 р. з дружиною та двома дітьми переїхав 
до США, де вже жили сестра, мати і батьки дружини. Як і кожен ім-
міґрант, З. підписав документ, що буде добропорядним американсь-
ким громадянином, але вже знав, що працюватиме для України. На 
третій день отримав роботу в лабораторії Дж. Гопкінс університету 
в Балтиморі, згодом кілька разів міняв роботу і 15 років до виходу 
на пенсію працював директором дослідної хімічної лабораторії, а ра-
дянська пропаганда, покликаючись на його професію, поширювала 
інформацію, що він, мовляв, працює з отруйними газами, до чого 
він ніколи не мав жодного відношення.

Переїхавши у США, З. продовжував видавати журнал «Смоло-
скип». 1960 р. часопис усамостійнився, а з 1978 р. виходив також і анг-



250

ЗІНКЕВИЧ ОСИП СТЕПАНОВИЧ

лійською, змінивши журнальний формат на газетний, досить вели-
ким накладом – 15 тис. прим.

1960 р. З. створив видавництво «Смолоскип», яке згодом прибра-
ло ім’я Василя Симоненка. Видавництво, яке найбільшу увагу нада-
вало людським і національним правам в Україні, було зареєстроване 
у США й Канаді як неприбуткове, було звільнене в цих країнах від 
усіх оподаткувань.

На початку 60-х рр. на Захід почала проникати література ук-
раїнського самвидаву. «Смолоскип» публікував її українською і анг-
лійською мовами у своєму часописі, видавав книжками і нелегально 
відправляв ті публікації в Україну.

Тривалий час З. був єдиним з українців-еміґрантів членом Між-
народної асоціації спортивної преси з осідком у Мілані (Італія), мав 
акредитацію на міжнародні спортивні ігри – на Олімпійські (Мехі-
ко-68, Мюнхен-72, Монреаль-77), на універсіади в Канаді, в Японії, 
на міжнародні спортивні чемпіонати в Німеччині, Греції, Фінляндії. 
Зустрічався зі спортсменами і журналістами, які привозили самвидав-
ні матеріяли з України і везли їх в Україну. Це робили також українсь-
кі моряки радянських кораблів, які часто припливали до Копенгаґену 
в Данії. Книжки в Україну передавали через туристів. Не гребували 
скористатися послугами українських комуністів Канади, щоправда, 
без їхнього відома: через своїх людей підкладали самвидавні матеріа-
ли в багаж Петра Кравчука, голови ЦК Комуністичної партії Канади, 
бо його не обшукували. П. Кравчук, довідавшись про це вже в час 
Незалежності, обурювався з цього приводу. Так група молодих людей 
долала «залізну завісу». У кожному випадку це був ризик. «Я вважаю, 
що всі наші способи були чесними і, хоч би хто що казав, ми доклали своїх 
зусиль, щоб Україна стала незалежною», – вважає З.

Найзначнішими виданнями «Смолоскипа», над якими працював 
З., були п’ятитомник творів Миколи Хвильового (один примірник 
його привіз з Канади в Україну Іван Драч), збірник Леся Курбаса, 
книжки Михайла Осадчого, Ігоря Калинця, Миколи Холодного, 
Олеся Бердника, Данила Шумука, Луки Карого, Валентина Мороза 
(українською і англійською мовами), «Українські вісники» В’ячеслава 
Чорновола, а особливо ж видання матеріалів Української Гельсінксь-
кої Групи.

Коли в Україні 9.11.1976 р. створилася Українська громадська 
група сприяння виконанню гельсінкських угод (УГГ), З. в перші ж дні, 
17.11, вживаючи псевдонім редактора англомовного видання «Смо-
лоскипа» Юрія Саєвича – Богдан Ясень, потелефонував голові УГГ 
Миколі Руденку і домовився про підтримку Групи. Уже 17.11.1976 
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був створений Вашинґтонський Комітет Гельсінкських Ґарантій для 
України. Комітет очолив голова правління «Смолоскипа» д-р Андрій 
Зварун (Нью-Йорк), а його членами стали представники комітетів 
оборони українських політв’язнів у США – Андрій Фединський 
(Клівленд), Уляна Мазуркевич (Філадельфія), д-р Ігор Кошман (Нью 
Джерзі), Богдан Ясень (Юрій Саєвич, Вашингтон), Осип Зінкевич 
(Балтимор), Ігор Ольшанівський (Ньюарк), Андрій Каркоць (Мін-
неаполіс), Юрій Дейчаківський і Андрій Грушкевич (Вашингтон), 
Маруся Зарицька і Мирослава Стефанюк (Детройт).

Комітет нелегально отримав від М. Руденка, О. Бердника, 
О. Мешко, ґен. П. Григоренка та інших майже всі меморандуми УГГ 
і низку інших документів. Вони були перекладені на англійську мо-
ву і доведені до відома Організації безпеки і співробітництва в Європі 
(ОБСЄ), Гельсінкської комісії Конґресу США, Канадського Парла-
менту, були розповсюджені серед західних правозахисних організацій, 
у пресі. Представники Комітету були перекладачами членів УГГ, які 
опинилися на Заході, під час їхніх свідчень у Конґресі США, брали 
активну участь у різних міжнародних конференціях, підтримували 
постійний зв’язок з Державним департаментом США та американсь-
кими конґресменами у справі ув’язнених членів УГГ та репресій в Ук-
раїні, влаштовували прес-конференції у зв’язку з судами над членами 
УГГ в Україні, 16.11.1981 влаштували в Конґресі США відзначення 
5-ї річниці УГГ. Про діяльність Комітету повідомляли по всьому сві-
ту основні західні пресові аґентства, було багато статей і повідомлень 
у чужомовній пресі. Це був справжній інформаційний прорив: світ 
дізнався про поневолену Україну, яка бореться за права людини, за 
свою свободу і незалежність.

Видавництво «Смолоскип» опублікувало впорядковані З. збірни-
ки документів і матеріалів УГГ: «Український правозахисний рух. 
Документи й матеріяли Української Громадської Групи Сприяння 
виконанню Гельсінкських Угод» (1978); «Інформаційні бюлетені Ук-
раїнської громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських 
угод» (1981); «Українська Гельсінкська Група. 1978 – 1982. Докумен-
ти і матеріяли» (1983), а також, разом з Лесею Вербою (Дарія Стець) і 
Богданом Ясенем (Юрій Саєвич) збірку документів УГГ англійською 
мовою «The Human Rights Movement in Ukraine: Documents of the 
Ukrainian Helsinki Group, 1976-1980».

1990 р. З. вперше після 40-річної еміґрації відвідав Україну, а 
1991 оселилися з дружиною Надією в Києві, зберігаючи американсь-
ке громадянство. Продовжуючи справу свого життя, 1992 р. переніс 
видавництво «Смолоскип» у Київ.
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Щоб виховувати кадри майбутньої України, видавництво ство-
рило стипендійний фонд для молодих політологів, філологів, істори-
ків. Щороку в травні проводяться літературно-політологічні семіна-
ри та конференції в м. Ірпінь під Києвом, визначаються переможці 
конкурсів у номінаціях: поезія, проза, есеїстика, драма, література 
для дітей, політологія, історія. «Смолоскип» організовує молодіжні 
науково-теоретичні конференції, семінари творчої молоді, дискусії, 
політичні ігри, літературні вечори. Збираючи кошти в діаспорі, «Смо-
лоскип» під керівництвом З. видає книжки молодих авторів – пере-
можців конкурсів, відкриваючи їм шлях у науку й літературу.

У серії «Політичні ідеології» «Смолоскип» видав великі хрестома-
тії: «Консерватизм», «Націоналізм», «Лібералізм», «Демократія», чоти-
ритомник філософа Дмитра Чижевського, збірник «Переяславська 
Рада 1654 року», видає в серії «Розстріляне відродження» вибрані 
твори репресованих у 1920-30-х рр. письменників, альманах «Молода 
нація», часопис «Смолоскип України».

Допомоговий Фонд «Смолоскипа» допомагає колишнім політ-
в’язням, їхнім родинам та їхнім дітям, які виявляють здібності до 
наукової та літературної праці.

З. – організатор і перший голова Музею-архіву українського сам-
видаву в Україні (1998).

Член НСПУ (1994), член редколеґії газети «Літературна Україна». 
1997 р. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Має з дружиною Надією трьох синів – Аркадій, Віталій і Яромир.

Бібліоґрафія:

І.

Осип Зінкевич. З генерації новаторів: Світличний і Дзюба: 
У джерел модерної української критики. – Балтимор: Смолоскип, 
1967. – 243 с.

Ліна Костенко. Поезії. / Упоряд. Осип Зінкевич. – Балтимор: 
Смолоскип, 1968. – 357 с.

Микола Хвильовий. Твори: У 5 т. / Гол. ред., Григорій Костюк, 
упоряд. Осип Зінкевич. – Нью-Йорк-Балтимор-Торонто: Смолос-
кип. – Т. І. – 1977. – 438 с., Т. ІІ. – 1978. – 410 с., Т. ІІІ. – 1982. – 
506 с., Т. ІУ. – 1983. – 664 с., Т. У. – 1986. – 834 с.

Нездоланний дух: Мистецтво і поезія українських жінок-політ-
в’язнів в СРСР. Альбом. Двомовне українсько-англійське видання. / 
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Укр. текст Богдана Арея (Осипа Зінкевича), перекл. Богдана Ясеня 
(Юрія Саєвича), худ. оформл. Тараса Горалевського. – Торонто-Бал-
тимор: Смолоскип, 1977. – 136 с.

Український правозахисний рух: Документи й матеріяли київсь-
кої Української Гельсінкської Групи. / Передм. Андрія Зваруна, упо-
ряд. Осип Зінкевич. – Торонто–Балтимор: Смолоскип, 1978. – 480 с.

Олесь Бердник. Свята Україна. / Упоряд. Богдан Арей (Осип Зін-
кевич). – Торонто-Балтимор: Смолоскип, 1980. – 206 с.

The Human Rights Movement in Ukraine: Documents of the Ukrai-
nian Helsinki Group, 1976-1980. / Упоряд. Осип Зінкевич, перкл. Лесі 
Верби (Дарії Стець), Богдана Ясеня (Юрія Саєвича), вступна стаття 
Ніни Строкатої, передм. Андрія Зваруна. – Балтимор-Вашингтон-
Торонто: Смолоскип, 1980. – 277 с.

Інформаційні бюлетені Української Громадської групи сприяння 
виконанню Гельсінкських угод: Випуски: 1978 – ч. 1, ч. 2, 1979 – бере-
зень, , ч.1, 1980 – ч. 1, ч. 2. / Упоряд. Осип Зінкевич, післяслово Ніни 
Строкатої. – Торонто–Балтимор: Смолоскип, 1981. – 199 с.

Микола Холодний. Про душу в пісні та пісню в душі. / Упоряд. 
Осип Зінкевич. – Балтимор–Торонто: Смолоскип, 1981. – 139 с.

Олекса Тихий. Роздуми: Збірник статей, документів, роздумів. / 
Упоряд. Осип Зінкевич. – Балтимор–Торонто: Смолоскип, 1982. – 80 с.

Українська Гельсінкська Група. 1978–1982: Документи і матерія-
ли. / Упоряд., передм. Осипа Зінкевича. – Торонто–Балтимор: Смо-
лоскип, 1983. – 998 с.

Мартирологія українських церков. Т. І: Українська Православна 
Церква: Документи, матеріяли, християнський самвидав України. / 
Упоряд. Осип Зінкевич, Олександер Воронин, слово митр. Мстисла-
ва, передм. Аркадія Жуковського. – Торонто–Балтимор: Смолоскип, 
1987. – 1208 с.

Мартирологія українських церков. Т. ІІ: Українська Католицька 
Церква. / Упоряд. Осип Зінкевич, свящ. Тарас Лончина. – Торон-
то–Балтимор: Смолоскип, 1985. – 839 с.

Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасни-
ків. / Упоряд. Осип Зінкевич, Микола Француженко. – Балтимор–
Торонто: Смолоскип, 1987. – 463 с.

A Thousand Years of Christianity in Ukraine: An encyclopedic 
chronology. / Упоряд., ред. Осип Зінкевич, Андрій Сороковський. – 
Балтимор–Торонто. – 1988. – 312 с.

Лесь Курбас: У театральній діяльності, в оцінках сучасників. До-
кументи. / Голов. Ред., вступн. ст., прим. проф. Валеріяна Ревуцько-
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го, упоряд., передм., Осипа Зінкевича. – Торонто–Балтимор: Смоло-
скип, 1989. – 1026 с.

Тисячоліття християнства в Україні: Урочистості 1988 року. / Гол. 
ред. Осип Зінкевич, гол. редколегії д-р Юрій Солтис. – Крайовий Ко-
мітет Тисячоліття Християнства в Україні. – Нью-Йорк, 1992. – 524 с.

Українське дошкілля: Збірка для читання і розповідання дітям 
старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. / Упоряд. Надія 
і Осип Зінкевичі. – К.: Смолоскип, 2002. – 558 с.

ІІ.

Анатолій Астаф’єв. «Шинель» Осипа Зінкевича. До 75-літнього 
ювілею. – Літературна Україна, 2001, № 7 (4871). – 17 лютого.

Яна Дубинянська. Осип Зінкевич: повернення емігранта. – Дзер-
кало тижня, 2001, № 27 (351). – 21 липня.

Микола Матусевич. «Я приїхав в Україну жити і працювати, а не 
доживати віку...» – Дзеркало тижня, 2003, № 23 (448). – 21 червня.

Наталка Позняк. Простий пенсіонер: Осип Зінкевич – від просто-
го солдата до західного мецената. – Без цензури, 2003. – 5 вересня.

Ольга Мельник. Голова МБФ «Смолоскип» Осип Зінкевич: «В Ук-
раїні є над чим і для кого працювати». – Українська газета, 2003, № 43 
(279). – 20-26 листопада.

Natalya Poznyak. Osyp Zinkevych: «I’ve Never been Disappointed!». / 
Natalya Poznyak traces the destiny of a Ukrainian who published books 
banned by the Soviet regime. – Welcome to Ukraine Magazine, № 1 (28) 
2004. – С. 48-50.

Василь Овсієнко, Осип Зінкевич
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Зісельс Йосиф Самуїлович (нар. 02.12.1946, м. Ташкент)
Розповсюджував самвидав (з 1968 р.); правозахисник, допомога по-

літв’язням та їх родинам (з 1977 р.), Співробітництво з «Хроникой те-
кущих событий» (з 1977 р.), Член Комісії з розслідування використання 
психіатрії в політичних цілях (з 1978 р.),  член Української Гельсінксь-
кої групи (УГГ) (з серпня 1978 р.), видатний діяч єврейського національ-
ного руху.

Одружений, батько трьох дітей. З квітня 1971 р. до першого ареш-
ту працював у Чернівецькому радіотелецентрі інженером технічного 
контролю. У серпні 1972 р. за захист права євреїв на виїзд в Ізраїль 
З. виключили з комсомолу. 

У 1968-1976 рр. активно розповсюджує самвидав. Навесні 1976 р. 
в З. на квартирі під час обшуку вилучена фотокопія I тому книги 
«Архіпелаг ГУЛАГ» О.Солженіцина.

У лютому 1977 р. З. був попереджений згідно з Указом ПВР 
від 25.12.1972 про відповідальність у випадку продовження «антира-
дянської діяльності». Виїхати з СРСР, як йому було запропоновано, 
і підписати протокол про це З. відмовився. Впродовж 1977-78 рр. З. 
зв’язується з дисидентськими групами Києва та Москви, співпрацює 
з «Хроникой текущих событий» (ХТС), Українською і Московською 
Гельсінкськими групами, московськими єврейськими «відмовниками», 
Робочою комісією з розслідування використання психіатрії в політич-
них цілях (особливо ретельно збирає інформацію про Дніпропетров-
ську спецпсихлікарню), з Фондом допомоги політв’язням та іншими 
організаціями.

Із серпня 1978 р. З. — неоголошений член УГГ. Збирає дані про 
незаконно запроторених у психлікарні, допомагає разом із дружиною 
родинам політв’язнів.

10.11.1978 на квартирі З. був 12-годинний обшук. Вилучено бага-
то самвидаву і картотеку в’язнів психлікарень (біля 100 карток).
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8 грудня — знову обшук. Після обшуку, не пред’явиши ордера на 
арешт, З. відвезли на допит у міліцію і помістили в камеру поперед-
нього ув’язнення (КПУ), а 9 грудня – в слідчий ізолятор (СІЗО).

05.04.1979 Чернівецький обласний суд засудив З. за ст. 187-1 
КК УРСР до 3 р. таборів посиленого режиму. Покарання відбував у 
м. Сокиряни Чернівецької обл.

З. вдалося передати з СІЗО через дружину колегам по Комісії 
більше 30 довідок про репресованих за допомогою психіатрії.

У таборі З. неодноразово карали ШІЗО, незважаючи на поганий 
стан здоров’я, загострення виразки.

У жовтні З. був оголошений членом УГГ. 30.10, в День політв’язня, 
тримав голодівку.

10.11 – знову 15 діб ШІЗО, але вже 12.11 переведений до Львівсь-
кої лікарні МВС «для обстеження».

Звільнився З. у грудні 1981 р.
З. відновив зв’язки з УГГ, з Комісією розслідування використання 

психіатрії в політичних цілях і єврейським рухом у Москві. Веде ши-
роке листування, організовує допомогу родинам репресованих, бере 
участь у створенні групи вивчення івриту і виготовлення підручни-
ків. Двічі відвідував у Казахстані політичних засланців.

19.10.1984 З. знову заарештовують у м. Чернівці. При обшуку ви-
лучено багато самвидаву.

10.04.1985 у м. Сокиряни Чернівецької обл. відбувся суд. У залі 
суду з близьких була присутня тільки дружина. Стаття та ж, 187-1 
КК УРСР, вирок – 3 р. позбавлення волі суворого режиму. Свідки 
обвинувачення – в’язні табору, в якому З. відбував свій перший тер-
мін. З. винним себе не визнав.

Покарання відбував у Львові, а потім у Нижньому Тагілі. У січ-
ні 1987 р., за 9 місяців до кінця терміну, відкинув пропозицію адмі-
ністрації відмовитися від політичної діяльності взамін на достроко-
ве звільнення («амністія»).

Звільнили в жовтні 1987 р. Повернувся додому в м. Чернівці. Пра-
цював електриком. Рік був під адміністративним наглядом.

Продовжував працювати в Українській Гельсінкській групі (УГГ), 
Українській Гельсінкській Спілці (УГС), Народному Русі України 
(НРУ), організовував єврейські громади. Організував Раду націона-
льностей НРУ. 

Із січня 1991 р. З. голова Асоціації єврейських організацій і гро-
мад (Вааду) України, член Виконкому Європейської Ради Єврейських 



257

ЗІСЕЛЬС ЙОСИФ САМУЇЛОВИЧ

громад, член Ради Всесвітнього і Європейського Єврейських конґре-
сів, член Ради Всесвітньої Сіоністської організації.

Із січня 1998 р. — виконавчий віце-президент Всеукраїнського 
єврейського конгресу.

Із квітня 1999 р. – виконавчий президент Єврейської конфедера-
ції України.

Із листопада 2001 р. – член Виконкому Всесвітнього єврейського 
конгресу.

Із грудня 2001 р. – виконавчий віце-президент Конгресу націо-
нальних громад України.

Із березня 2002 р. – Голова Генеральної  ради Євроазіатського 
єврейського конгресу. 

Указом Президента України від 26.11.2005 нагороджений орде-
ном «За заслуги» ІІІ ступеня. 

Живе в Києві.

Бібліоґрафія:

І.

Зисельс И.С. Если я только для себя... – К.: Ін-т юдаїки, 2000. – 
368 с., іл.

ІІ.

Хроника текущих событий. – Нью-Йорк: Хроника, 1977, вип. 
44. – С. 35; 1978, вип. 48. – С. 43-44; 1979, вип. 51. – С. 41, 151, 178; 
вип. 52. – С. 21-24, 133; 1980, вип. 53. – С. 29-35, 175; вип. 57. – С. 88.

Вести из СССР. Т. 1. 1978-1981. – Мюнхен: Права человека. – 
1978, 3-16, 4-1;1979, 5-8, 7-2, 8-8, 11-6, 18/19-24, 22-21; 1980, 2-36, 9-11; 
1984, 19/20-2, 23-1; 1985, 7/8-3; 1987, 19/20-18; 1988, 5/6-45, 19/20-5.

Вісник репресій в Україні. Закордонне представництво Україн-
ської Гельсінської групи. Редактор-упорядник Надія Світлична. Нью-
Йорк. 1980–1985 рр. – 1980: 1-21, 4-24, 9-15; 1981: 3; 1982: 5-15; 1984: 
10-4, 12-10; 1985: 1-14 3-15 4-3, 9-11.

Українська Гельсінкська Група. 1978 – 1982. Документи і мате-
ріяли. Упорядкував і зредагував Осип Зінкевич. – Торонто–Балти-
мор: Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1983. – 
С. 155-248.
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Українська Гельсінкська Група. До 20-ліття створення. – К.: 
УРП, 1996. – С. 13.

Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінксь-
ких угод: Документи і матеріали. В 4 томах. Харківська правозахисна 
група; Упорядники Є.Ю.Захаров, В.В. Овсієнко Худож.-оформлювач 
Б.Ф. Бублик. Харків: Фоліо, 2001. – Т. 1. – С. 8 29 31 40 61 74-76 101; 
Т. 151 168-170 205; Т. 4. – С. 25-42 44-45 80-81 240-241.

Софія Карасик, Йосиф Зісельс
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Каваців Йосафат (в миру Василь, нар. 5.01.1934 р. в с. Яблунівка 
Стрийського р-ну Львівської обл.)

Греко-католицький священик Василіянського чину, репресований.
З побожної багатодітної родини. Батько, Михайло Каваців, – 

робітник, мати Варвара – селянка. Змалку хлопець полюбив церк-
ву, хотів посвятитися монашому життю Василіянського чину і стати 
священиком. Вільний час проводив у бесідах з монахинями, з 12 
років вчився теології у священиків доктора Максимця, отця доктора 
теології Тимчука.

З ліквідацією УГКЦ 1946 року родина Кавацівих по материній 
лінії перестала ходити до церкви і вся була репресована. Василь 
навчався в середній школі. Не вступав до комсомолу, а коли клас 
примусово привели до райкому, втік, вискочивши з вікна другого 
поверху. За це його батька звільнили з роботи механіка спиртзаводу 
і перевели в кочегари.

Після 10-го класу К. закінчив фінансово-кредитний технікум 
(1952 р.) і до 1957 р. працював на Жидачівському паперово-картон-
ному комбінаті бухгалтером розрахункового відділення.

1954 р. почали повертатися з ув’язнення та заслання репресо-
вані священики. 22.12.1954 р. К. склав монаші обіти і став монахом 
Василіянського чину. Наполегливо студіював богословські науки. 
Збирав у греко-католиків продукти й гроші на пакунки ув’язненим 
митрополитові Йосифові Сліпому, отцеві Шабаку, отцеві Тарасу, сес-
трам служебницям-василіянкам.

У березні 1957 К. був заарештований за доносами, що він під-
тримує зв’язки з ув’язненими. 7.04 Жидачівський районний суд за-
судив його до 3 р. примусових робіт. Мусив за 24 години вибратися з 
Жидачева. З труднощами влаштувався на деревообробний комбінат 
у Стрию, де виносив обрізки й трачиння з цеху.

1960 р. К. прийняли в 10-у Стрийську школу кочегаром, потім 
працював у 2-й школі завгоспом і бухгалтером за мізерну платню 
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35 крб. Згодом працював бухгалтером профспілки будинку вчителя 
м. Стрия.

24.05.1962 єпископ Слизюл, Івано-Франківський ординарій, 
положив на К. руку. Він почав таємно служити. Правив по хатах, 
на цвинтарях, під закритими церквами. Одного разу у Львові вночі 
дружинники й міліція затримали його, відібрали служебні речі. 
Переселився до Львова, але його не прописували, хіба по селах, та 
дізнавшись, що він священик, виписували. Так було 8 разів. Зреш-
тою віруючі купили для підпільних священиків помешкання – його 
конфіскували. У справах прописки К. подав 24 скарги, 7 разів їздив 
у Москву, та все марно.

К. почав відкривати й освячувати закриті та зняті з реєстрації 
церкви. Першою такою була церква у с. Лісновичі Городоцького р-ну 
(1970 р.). Церква в с. Мужиловичі на Яворівщині, яка мала 700 років, 
руйнувалася. На пораду К., люди відреставрували її. Після освя-
чення, на Святвечір 1980 р., його затримали, відвезли до Яворова і 
цілий день допитували про будівництво церкви. Коли всі розійшли-
ся, голова райвиконкому Іванченко сказав: «Отче Йосафате, я вас 
безмежно поважаю. Що ви зробили – то не забудеться ніколи. А я, як 
доживу до кращих часів (то так вічно не буде), то привезу вас до Мужи-
лович і на руках занесу до престолу». Численним доносам на К. він не 
давав ходу (згодом поповнив самогубство).

У с. Мшана Городоцького р-ну селяни відновили зняту з реєст-
рації церкву, споруджену 1700 р. У храмовий празник Введення Пре-
святої Богородиці, 4.12.1977, влада розгромила її. Різьблені іконоста-
си й образи вирубували сокирами, виносили й палили. Людей, що 
намагалися захистити святиню, цькували псами. У храмі влашту-
вали склад променевих трубок телевізорів. К. з о. Романом Єсипом 
і громадою молився під церквою в дощ і в морози, без світла. Усю 
службу він знав напам’ять, тому міг обходитися без книжок. На Вве-
дення, 4.12.1979, люди зламали замки і винесли весь склад надвір. 
З району приїхала команда міліції й цивільних. К. до кінця відпра-
вив службу Божу і вийшов з храму в щільному оточенні чоловіків і 
жінок, вони ж винесли весь прилад.

Праця була небезпечна, спав хіба в автобусі. Загалом К. працю-
вав у 78 селах і містах Галичини, в Києві, в Литві, в Казахстані, тру-
дячись ночами, а вдень мусив бути на офіційній роботі (кочегаром, у 
лікарні), щоб не ув’язнили як «дармоїда». Коли їхав далеко, то мусив 
платити людям, щоб його замінили.
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Своїми знаннями і коштами К. підготував до престолу 31 свя-
щеника. З його участю було зібрано 6 тис. підписів під клопотанням 
про леґалізацію УГКЦ і надіслано 1976 року на ХХVІ з’їзд КПРС.

1977 р. К. брав участь у перевезенні мощей єпископа Фосафата 
Коциловського з Києва до Львова. Це стало однією з причин йо-
го арешту 17.03.1981 р. Тоді його викликав уповноважений у справах 
релігії й культів області і завимагав підписати відмову від богослу-
жень. К. написав, що відповідно до ст. 124 Конституції він має право 
служити. Щойно приїхав до хворої матері у с. Яблунів, як нагрянуло 
12 чоловік з обшуком. Позабирали всі церковні речі, К. разом з о. Ро-
маном Єсипом, який жив там же, завезли в КГБ на вул. Миру, 1.

10 діб К. провів у підвалі зі щурами, після чого слідчий Осьмак 
пред’явив йому звинувачення за ст. 138 ч. 2 КК УРСР («Порушення 
закону про відокремлення церкви від держави і школи від церкви») 
та ст. 209 ч. 1 («Посягання на особу і права громадян під приво-
дом виконання релігійних обрядів чи іншим приводом»). Слідство 
тривало 8 місяців. У камері страждав від нестачі повітря, води, від 
бруду, сваволі кримінальників. Уже в перші тижні К. посивів, але 
жодного протоколу 6-томної справи не підписав. Слідчий збирав по 
селах покази дітей, написані під диктовку, що священик забороняв 
їм їсти м’ясо, дивитися телевізор і танцювати (ішлося про христи-
янську поведінку під час посту).

Львівський обласний суд розглядав справу священиків Йосафата 
Каваціва і Романа Єсипа з 14 до 28.10.1981 в клубі будівельників на 
вул. В.Стефаника в присутності «спецгромадськості» та журналістів. 
Біля приміщення збиралися натовпи віруючих, які протестували 
проти суду. Багато «свідків», у тому числі й дітей, відмовлялися від 
приписаних їм показів, казали, що священик не виступав проти 
влади. Вирок – 5 р. ув’язнення в таборах загального режиму та 3 р. 
заслання з конфіскацією всього майна. Цим же вироком так само 
покараний священик Роман Єсип, 11.10.1951 р.н. У вироці сказано, 
що «богослужіння Каваців і Єсип проводили і вдень і вночі, у вихідні і 
в робочі дні, у недіючих, знятих з реєстрації, і в діючих православних 
церквах, біля них, а також на кладовищах, у будинках окремих вірую-
чих, з залученням багатьох громадян, у тому числі й дітей, порушуючи 
громадський порядок... Громадян збиралося багато, інколи понад 300 
осіб... Каваців та Єсип, використовуючи т.зв. сповіді, організовували 
та проводили навчання дітей релігійних догм, примушували їх вивчати 
окремі молитви, дотримуватись постів, не відвідувати клубів, не бра-
ти участі в культурно-масових заходах, тобто проводили діяльність, 
поєднану з посяганням на їхні права і здоров’я».



262

КАВАЦІВ ЙОСАФАТ

15.12.1981 р. касаційну скаргу К. розглянув Верховний суд УРСР. 
Він лише змінив мотивацію дій священиків, знявши звинувачення 
«з корисливих спонукань», що вважалося обтяжуючою обставиною. У 
пресі й по радіо тоді багато говорили й писали про «послідовників Шеп-
тицького, Сліпого, Бандери і Стецька». Батько К., побачивши суд над 
сином по телевізору, подумки попрощався з ним і помер 13.12.1981 р.

Після Різдва, 8.01.1981, К. взяли на етап. Вразила вошива Полтав-
ська пересильна тюрма, де карні чинили сваволю.

Карався К. в експериментальному таборі № 319/7 у с. Перех-
рестівка під Ромнами на Сумщині. Мав високий тиск (265/165), 5 
тижнів пролежав у санчастині. Потім працював як бухгалтер, нара-
ховував зарплату в’язням, та скоро за наказом КГБ його, інваліда ІІ 
групи, поставили до тяжкої роботи.

Зона була поділена на «локалки». Умови в бараці на 750 в’язнів 
були тяжкі: тіснота, нестача води, бруд, воші, щури, глевкий хліб, 
неякісна й одноманітна їжа (вартість добового пайка 18,5 коп.), при-
низливі обшуки, примусові фіззарядка, військова підготовка, політ-
заняття, кіно в залі без вікон, де люди мліли, 18 перевірок на добу, 
а найприкріше для священика – вульгарне лихослів’я в’язнів і на-
глядачів. Там тільки один начальник табору Кириленко розмовляв 
без мату.

Неодноразово до К. приїздили працівники КГБ, пропонували 
перейти в російське православ’я, обіцяли звільнити й настановити 
єпископом у Святоюрському соборі. 8 разів К. викликали на нагля-
дову комісію, та що він не визнавав за собою вини, то не подавали 
його до суду на дострокове звільнення.

У березні 1986 К. взяли на етап, щоб везти на заслання в Ураль-
ськ, та в Сумській пересильній тюрмі надовго затримали і звільнили 
від заслання як інваліда ІІ групи. Віддали паспорт, дали на дорогу 
30 крб.

Мама К. була при смерті, але впізнала сина. Померла через 2 
тижні. Син, стримуючи сльози, поховав матір як священик.

8 місяців не ставав на офіційну працю, то його попередили про 
кримінальну відповідальність за «дармоїдство». Влаштувався гарде-
робником у медінституті, та скоро на 4,5 місяця зліг у лікарню з гі-
пертонією. Ще 3,5 місяці лежав удома. Дістав ІІ групу інвалідности.

Піддужчавши, почав служити в Благовіщенській церкві в Стрию 
поперемінно з російським православним священиком. Між вірними 
УГКЦ та провокаторами, які маскувалися під православних, вини-
кали конфлікти. Зрештою Владика Старнюк поставив К. настоя-
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телем храму, він разом з Народним Рухом України, «Меморіялом» і 
демократичними організаціями православного священика до храму 
не впустив.

З ініціятиви К. в Стрию збудовано хрест на перехресті, насипа-
но могилу січових стрільців. Він відстояв монастир сестрам служеб-
ницям. Висвятив 15 священиків, повінчав людей, які десятиліттями 
жили без церковного шлюбу, люди сповідалися за 30 – 40 років.

Бібліоґрафія:

Автобіоґрафічний нарис о. Йосафата Каваціва (машинопис).
Архів ХПГ: Інтерв’ю о. Йосафата Каваціва в Стрию 3.02. 2000 р.

Василь Овсієнко
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КАЛИНЕЦЬ ІГОР МИРОНОВИЧ

Калинець Ігор Миронович (нар. 09.07.1939, м. Ходорів Львівської обл.)
Видатний поет, один із натхненників і активних учасників руху 

шістдесятників. Автор самвидаву.
К. виріс у віруючій родині, де ретельно зберігалися українські 

національні традиції. У дитинстві був свідком масових репресій ко-
муністичного режиму в Західній Україні. Зі шкільних років читав 
заборонених українських письменників. Його світогляд виявився 
несумісним з офіційною ідеологією. Роздвоєння, за якого доводи-
лося мати одне обличчя для родини і близьких друзів, а інше – для 
школи, університету і т.ін., долалося в поетичній творчості.

Після закінчення філологічного факультету Львівського універ-
ситету в 1961 К. працював в обласному архіві аж до арешту 1972.

Перша збірка віршів «Екскурсія», присвячена історії, мистецтву 
й архітектурі Львова, готувалася до друку у видавництві «Молодь». 
Вона зібрала найкращі рецензії відомих критиків, але так і не поба-
чила світу: набір був розсипаний.

З 1965 К. і його дружина Ірина Стасів-Калинець були під нагля-
дом КГБ. На початку 1966 в Києві вийшла перша й остання в СРСР 
збірка К. «Вогонь Купала» – схоже, через недогляд властей. Можли-
во, це й урятувало його того разу від арешту. Книгу було заборонено 
продавати в Західній Україні, автор був викликаний в обком КПУ 
для пояснень щодо низки підозрілих місць.

Відмова в прийнятті до Спілки письменників і вилучення з те-
матичного плану видавництва наступної збірки віршів «Вiдчинення 
вертепу» засвідчили, що К. не можна публікувати вірші в Україні. 
Поет посилив розповсюдження власних творів у самвидаві, само-
робні книжечки пішли по руках. Крім того, К. часто читав вірші на 
неофіційних зустрічах у приватних помешканнях, де бувало 10 – 20 
і більше осіб. Таких зустрічей було дуже багато. Скоро збірка «Вiд-
чинення вертепу» вийшла друком у Бельгії. Наступна збірка, «Пiд-
сумовуючи мовчання», присвячена опальному Валентинові Морозу, 
була видана в Мюнхені 1971.
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У дім К. починають приїздити гості з Заходу. К. і його дружи-
на беруть участь у громадянських і правозахисних акціях: підпису-
ють заяви і протести проти сваволі властей, неофіційно, без дозволу 
виступають на громадських заходах. КГБ все активніше підслуховує, 
стежить, обшукує.

Під час арештів 1972 р. була заарештована дружина К. – Ірина 
Стасів-Калинець. К. став поводитися все більш виклично, демонс-
труючи властям готовність до кінця захищати права незаконно за-
арештованих, особливо своєї дружини. 11.08.1972 заарештовано й 
К. КГБ намагався схилити його до співпраці або прилюдного каяття, 
пообіцявши за це звільнити дружину і дати спокій йому («Тоді ма-
ленька Звенислава мала б батьків дома, а не десь по таборах»).

На суді К. інкримінували видання книг за кордоном, присвяту 
збірки В.Морозові, контакти з неблагонадійними людьми та інозем-
цями. Суд скористався також літературознавчою експертизою п’ятьох 
збірок К., проведеною на замовлення КГБ низкою радянських літе-
раторів. Вирок: 6 р. таборів і 3 р. заслання за ст. 62 ч. 1 КК УРСР 
(«антирадянська агітація і пропаганда»).

Карався спочатку в 35-му таборі, ст. Всехсвятська Пермської обл., 
де працював токарем, потім був переведений у 36-й табір, сел. Кучино, 
де «набивав якимось шкідливим піском трубки для прасок». Брав активну 
участь у табірному русі опору: складання й підписання заяв і листів, 
голодівки, створення хронік 35-го і 36-го таборів. Коли на побачення 
з К. приїхала на Урал мати з його маленькою донькою, а його не доз-
волили, К. оголосив тривалу голодівку. Його підтримали інші в’язні.

Тим часом у Нью-Йорку 1972 і 1975 вийшли книжки К. Перебува-
ючи в таборі, К. став членом Міжнародного ПЕН-клубу, 1977 – лау-
реатом премії імені І.Франка (Чикаго).

Заслання К. відбував разом з дружиною в Читинській обл., пра-
цював у колгоспі кочегаром на фермі.

Вірші, написані до арешту, увійшли до виданого у Варшаві 1991 
тому «Пробуджена муза». Написані в таборах та в засланні склали 
виданий у Канаді того ж 1991 том «Невольнича муза». У неволі К. 
написав не менше віршів, ніж за всі роки до арешту. Пізніше К. 
казав, що в таборі він і його товариші «були вільні, духовно вільні. Ми 
скинули маску, яку носили там, у тому суспільстві, до арешту».

Повернувся у Львів 1981, потрапив у гнітючу атмосферу початку 
80-х років. «Звичайно, це була свобода, було звичайне життя, – згаду-
вав К.,– але не було того натхнення, того напруження, тієї боротьби, 
які були до 1972 року і в таборі... Тобто я мусив сидіти тихо, якщо не 
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хотів сісти вдруге. А сісти вдруге я не дуже хотів... Після 1981 року я 
замовк як поет».

У Львові тільки за «протекцією» КГБ зміг улаштуватися на ро-
боту бібліотекарем спочатку в одній з районних бібліотек, а з 1983 до 
1990 працював у Науковій бібліотеці АН України.

З 1987 К. починає відігравати провідну роль у пробудженні віль-
ного культурного і громадського життя Львова. Він і його дружина 
І.Стасів-Калинець організовують масові акції пам’яті заборонено-
го за комуністичного режиму видатного поета Богдана-Ігоря Ан-
тонича, а також пам’яті композитора Василя Барвінського, в’язня 
сталінських таборів. Бере участь у виданні неофіційного культуро-
логічного журналу «Євшан-зілля», у створенні Товариства українсь-
кої мови ім. Т. Шевченка, в організації панахиди на могилах жертв, 
закатованих НКВД у Львівській в’язниці в червні 1941. У 1988 власті 
ще сподівалися залякуваннями і репресіями зупинити процес де-
мократизації: К. і його дружина були разом із багатьма затримані й 
засуджені до грошового штрафу.

1990 К. обраний депутатом Львівської обласної ради.
1991 в інтерв’ю журналові «Україна» К. висловив свій погляд на 

перспективи України: «Нема таких сил у народі, з якими можна бу-
ло б вимостити для України велику дорогу... Демократичні процеси на 
Україні? Бачу купку ідеалістів, не впевнений, що їм удасться що-небудь 
зробити... Може, покоління тих маленьких дітей, якщо ми зуміємо ви-
ховати їх повновартими, чесними, не роздвоєними, може, вони цю Ук-
раїну зроблять поряднішою, не примарною».

1991 в Києві видана збірка К. «Тринадцять алогій», яка була 
відзначена Державною премією ім. Т.Г.Шевченка. Тоді ж він став 
лауреатом премії ім. В.Стуса. З тих пір в Україні вийшло ще декілька 
збірок К. Його твори перекладені практично всіма європейськими 
мовами. Великі збірки вийшли англійською, французькою, німець-
кою мовами. 1997 в Харкові видано в серії «Українська література ХХ 
століття» практично повну збірку віршів К., а у Франції – великий 
том віршів французькою.

З 1992 К. працює в Міжнародному центрі освіти, науки й куль-
тури (м.Львів) завідувачем відділу культури. Пише казки для дітей.
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Калиниченко Віталій Васильович (нар. 31.01.1938, сел. Васильків-
ка, Дніпропетровської обл.).

Дисидент, член Української Гельсінкської групи (УГГ).
1960-64 К. навчався в Київському інституті народного госпо-

дарства, продовжив навчання в Ленінґраді. Інженер-електрик, еко-
номіст.

Під час навчання К. запропонували стежити за іноземними сту-
дентами. Не бажаючи стати «стукачем», вирішив утекти з СРСР. Свої-
ми планами К. поділився зі студентом з Гани, який видав їх КГБ.

Заарештований у вересні 1964, але в січні 1965 звільнений.
1965-66 працював старшим інженером Всесоюзного проектно-

технічного інституту енергетичного машинобудування в Ленінґраді.
20.07.1966 при спробі перейти радянсько-фінський кордон заареш-

тований. Визнаний психічно здоровим в Інституті судової психіатрії 
ім. Сербського. 12.01.1967 Мурманським обласним cудом К. засудже-
ний до 10 р. таборів суворого режиму за звинуваченням у «спробі зра-
ди Батьківщини», ст. 64 п. «а», ст.ст. 40, 15 КК РРФСР. Карався в сел. 
Барашево Теньгушовського р-ну Мордовії, табір ЖХ-385/3. 13.06.1972 
переведений до ВС-389/36, сел. Кучино Чусовського р-ну Пермської обл.

Брав активну участь у боротьбі за статус політв’язня, за поліп-
шення умов утримання в’язнів. На початку 1974 разом з групою по-
літв’язнів відмовився від радянського громадянства.

24.11.1974 К. надіслав заяву Президії Верховної Ради СРСР 
(копію адресував Комісії з прав людини ООН), у якій писав, що су-
дили його не за спробу перейти кордон, а за політичні переконання, 
і цитує з вироку: «не згоден з суспільним і політичним ладом», «на-
магався вчинити втечу за політичними мотивами». Вимагає: 1) при-
вести умови його утримання під вартою у відповідність зі статусом 
політв’язня; 2) скасувати вирок; 3) надати можливість представникам 
ООН та інших міжнародних організацій перевірити підстави його 
звинувачення й засудження, а також умови його утримання під вар-
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тою. Якщо перша умова не буде виконана, він буде дотримуватися 
статусу політв’язня.

1975 переведений у Владимирську в’язницю.
Улітку 1975 К. почали возити по лікарнях: місяць у психбараці в 

Мордовії, місяць – в Інституті ім. Сербського в Москві, три місяці – 
у психіатричній лікарні м. Сичовка Смоленської обл. (ЯО-100/5). За 
місяць до звільнення повернули до табору в Кучино. До кінца люто-
го 1976 утримували на карантині, а потім перевели в табірну лікар-
ню, звідки й звільнили 19.03.1976.

Оселився К. на батьківщині в сел. Васильківка Дніпропетровсь-
кої обл., перебував під адміністративним наглядом, працював інже-
нером-економістом на консервному заводі аж до нового арешту.

З 03.10.1977 К. – член Української Гельсінкської групи.
17-27.10.1977 тримав голодівку, домагаючись виїзду з СРСР. 

23.10.1977 відіслав до Верховної Ради УРСР відмову від радянського гро-
мадянства, свій паспорт, військовий квиток і диплом про вищу освіту.

12.12.1977 у К. проведено обшук у зв’язку з арештом Л.Лук’яненка. 
18.12.1977 підписав Звернення членів УГГ до Бєлградської Наради 
на захист Л.Лук’яненка.

07.04.1978 К. заарештували на 2 тижні за «хуліґанство», яке вия-
вилося у відмові піти на збори, де мав обговорюватися проект Конс-
титуції УРСР. З цього моменту влада збирає заяви односельчан, які 
«просять відмежувати» їх від К..

Звільнений з роботи. Не міг улаштуватися навіть на некваліфіко-
вану роботу, у зв’язку з чим 07.10.1979 тримав голодівку. У заяві 
Дніпропетровському обкому КПУ просив зареєструвати його як без-
робітного і надати матеріальну допомогу.

02.11.1979 К. увосьме продовжений термім адміністративного на-
гляду. Йому знову оголосили попередження за Указом ПВР від 25.12. 
1972 і примусили забрати заяву про відмову від громадянства та ви-
могу дозволити еміґрувати. 29.11.1979 К. заарештований як член УГГ 
за звинуваченням в «антирадянській агітації й пропаганді». У січ-
ні – лютому у справі К. відбулися обшуки і допити в Києві, Харкові, 
Чернівцях, с. Лукашовому Дніпропетровської обл. 18.05.1980 Дніп-
ропетровським облсудом К. засуджений до 10 р. таборів особливого 
режиму і 5 р. заслання за ст. 62 ч. 2 КК УРСР з визнанням особливо 
небезпечним рецидивістом. Із Дніпропетровського СІЗО спрямова-
ний відбувати термін у ВТК-10 Дубровлагу, Мордовія.

З 10.10.1980 термін відбував на дільниці особливого режиму ко-
лонії ВС-389/36-1, сел. Кучино Чусовського р-ну Пермської обл. Піс-
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ля серії карцерів 15.10.1981 за спробу передати на волю заяву протес-
ту К. ув’язнений на рік у камері-одиночці.

20.01.1983 Чусовським судом за активну участь в акціях протесту 
в таборі переведений на 3 р. в Чистопольську тюрму, Татарська АРСР, 
УЭ-148/ст. 4, після чого його повернули в Кучино.

08.12.1987 у зв’язку з ліквідацією кучинської колонії переведе-
ний до ВС-389/35, ст. Всехсвятська, звідки звільнений 18.04.1988.

Жив у Васильківці, потім у Харкові.
Весною 1989 виїхав у США, проживає у Вашинґтоні.
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Кампов Павло Федорович (нар. 21.09. 1929, с. Ділок, Мукачівсько-
го р-ну, Закарпатської обл.)

Математик, публіцист, правозахисник.
Викладач математики Ужгородського університету.
1970, напередодні виборів до Верховної Ради УРСР, в Ужгороді 

були розкидані листівки від імені «Партії ненасильницького віднов-
лення Підкарпатської Руси» з закликами голосувати не за офіційно 
висунутих кандидатів, а за К. і ще трьох людей. Через два дні після 
виборів К. був заарештований. Йому пред’явили звинувачення за 
ст. 62 ч. 1 КК УРСР – «антирадянська агітація і пропаганда», що ви-
явилося в розповсюдженні листівок. За словами слідчого, 20% вибор-
ців викреслили з бюлетенів офіційного кандидата і вписали К. Йому 
інкримінували також авторство книги «25 років надій і розчарувань», 
написаної під псевдонімом Петро Підкарпатський. Закритий суд в 
Ужгороді визначив К. покарання 6 р. таборів суворого режиму і 5 р. 
заслання.

Карався в мордовських таборах. Переведений для обстеження в 
Пермську обл., де в 1973 медкомісія визнала його інвалідом 2-ї гру-
пи. Заслання відбував у Томській обл., але через швидке падіння 
зору та різке погіршення здоров’я 18.04.1977 йому дозволили поверну-
тися додому.

В Ужгородській лікарні К. визнали інвалідом 1-ї групи з діагно-
зом хронічна пневмонія, склероз аорти, повна атрофія лівого ока і 
часткова (7% зору) правого.

К. довго шукав роботи математика, економіста, бухгалтера, але 
без успіху, тоді почав писати листи в ЦК КПРС, Л.Брежнєву. Його 
неодноразово викликали до КГБ і допитували у зв’язку зі справами 
О.Гінзбурґа, Л.Лук’яненка, О.Мешко, І.Кандиби.

22.04.1981 КГБ провів обшук у К. Були вилучені: офіційне листу-
вання у зв’язку з наміром еміґрувати (листи з посольства Канади, від 
губернатора штату Пенсільванія (США), записник, особисті листи, 
фото А.Сахарова, рукопис книги К. «Виховувати людей добрими» і 



272

КАМПОВ ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ

рецензія на неї видавництва «Карпати», рукописи різних статей. Того 
ж дня К. заарештували. Начальник Ужгородського управління МВС 
Мотенко заявив, що його арешт узгоджений з КГБ. К. послали на 
медичне обстеження і перекваліфікували інвалідність із 1-ї групи 
на 2-у. Потім його спрямували на повторне обстеження в Дніпро-
петровськ, в інститут трудової експертизи, де інвалідність із нього 
зняли взагалі. Тільки після цього К. пред’явили звинувачення в не-
законному одержанні пенсії по інвалідності (ст. 83 ч. 3 КК УРСР, 
«пограбування власності шляхом шахрайства»). Його також звинува-
тили в тому, що обманом одержував добавку до пенсії, стверджуючи, 
що на його утриманні перебуває дочка, тоді як вона жила в матері, 
яка розірвала шлюб з К. після його арешту.

Суд визначив покарання 10 р. позбавлення волі в таборах суворо-
го режиму з конфіскацією всього належного йому майна (включаючи 
власний будинок у місті, який він купив за 20 років до ув’язнення), 
«виплатою украденої пенсії» соцзабезові в розмірі 3260 крб. 40 коп., 
і 3 р. заслання.

Спочатку К. утримували в таборі у Львові, де над ним збиткува-
лися, бо він, майже сліпий, не міг працювати.

1982 в журналі «Сучаснiсть», що виходив у США, було опублі-
коване його звернення до ООН «Закарпаття в лабетах великодержав-
них шовіністів».

Опротестувати вирок одразу не можна було через його відсут-
ність. Копію вироку вдалося одержати тільки в 1988. За справу К. взя-
лися правозахисники А.С.Прибитков з Куйбишева і Н.П.Лісовська з 
Москви. Вони склали скаргу на ім’я Голови Верховного Суду УРСР, 
але оскільки їх не все в тексті задовольняло, то звернулися до відомої 
правозахисниці й адвоката С.В.Каллістратової. Н.П.Лісовській ди-
вом удалось одержати побачення з К. в Куйбишевській тюремній лі-
карні, де він тоді лежав. Не встиг К. повірити в приїзд Н.Лісовської, 
як почав описувати своє трирічне перебування в Кіровській тюрем-
ній лікарні (він захворів запаленням легенів на етапі з табору, що 
в Кіровській обл.): «За цей час через лікарню пройшло понад сотню 
хворих, яких везли з півдня на північ. Схоже, передислоковують на пів-
ніч якісь табори...» Тут офіцер, який слухав розмову, обірвав К., але 
побачення, на щастя, не припинив. На запитання Лісовської, чи є 
в нього копія вироку, він по-дитячому сплеснув руками і вигукнув: 
«Мені не дали ніяких документів, а я їх і не просив. Я нічого не просив, 
бо дізнавшись, що мене, людину, яка за все життя не сказала ні слова 
неправди, звинувачують у шахрайстві, я взагалі відмовився з ними роз-
мовляти».
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Стаття, за якою був засуджений К., не була політичною, тому 
він не був «помилуваний» у 1987-1988. Звільнений з табору 30.08.1989 
за постановою президії Закарпатського обласного суду від 10.08 за-
вдяки клопотанням правозахисників.

Зараз К. живе в Ужгороді, веде велику громадську роботу. Голо-
ва обласного відділення Всеукраїнського товариства політв’язнів і реп-
ресованих.
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КАНДИБА ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Кандиба Іван Олексійович (нар. 07.06.1930, с. Стульно, округ Вло-
дава Польської республіки – 08.11.2002, м. Львів)

Юрист, активний член партії Українська Робітничо-Селянська 
Спілка, член-засновник Української Гельсінкської групи (УГГ), радикаль-
ний націоналіст.

Народився в селянській родині. 1945 родина К. була примусово пе-
реселена в Україну. 1953 К. закінчив юридичний факультет Львівського 
університету. До 1961 К. працював у м. Глиняни Львівської обл. – но-
таріусом, народним суддею, адвокатом.

У лютому 1960 познайомився з юристом Л.Лук’яненком, який 
працював адвокатом у тій же консультації, що й К. Підтримав ідею 
створення нелегальної марксистської партії Українська Робітничо-
Селянська Спілка (УРСС). Улітку 1960 К. одержав від Л.Лук’яненка 
проект програми УРСС і розгорнув активну діяльність. У листопаді 
1960 в помешканні К. відбулося обговорення програми УРСС. Кін-
цевою метою УРСС було створення незалежної України з відокрем-
ленням від СРСР шляхом референдуму. К. розповсюджував газету 
«Наше слово», що видавалася за кордоном, знайомив різних людей з 
програмою УРСС.

Напередодні обговорення другого варіанту програми, 20.01.1961, 
7 членів групи були заарештовані. К., звинувачений у «зраді Батьків-
щини» за ст. 56, 64 КК УРСР, засуджений 20-24.05.1961 до 15 р. та-
борів суворого режиму. Карався в Мордовії (табір ЖХ-385/11, ст. Явас) 
і Пермській обл. (ВС-389/35, ст. Всехсвятська Чусовського р-ну).

1962 в Явасі засуджений до 1 р. тюремного ув’язнення, яке від-
був у Владимирській в’язниці. За протести проти жорстокого режиму 
20.03.1967 Зубово-Полянським районним судом Мордовії К. знову за-
суджений на 3 р. тюремного ув’язнення (м. Владимир). 25.07.1969 ра-
зом з Л.Лук’яненком і М.Горинем передав звідти за кордон «Звернен-
ня до Комісії з прав людини при ООН» про геноцид політв’язнів.

Звільнився К. в січні 1976. Його не прописували у Львові, де 
жив його старий батько, і К. мусив поселитися в м. Пустомити, за 20 
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км від Львова, наймаючи там кімнату. Працювати він міг тільки в 
майстерні ремонту електроприладів або кочегаром.

К. стає членом-засновником Української Гельсінкської Групи, про 
віщо М.Руденко офіційно оголосив у листопаді 1976.

К. бере активну участь у роботі Групи, постійно листується з 
політв’язнями, перебуваючи під адміннаглядом, який йому постійно 
продовжували з дня звільнення. 1977, після поїздки в Москву, де К. 
зустрівся з членами Московської Гельсінкської Групи, нагляд продов-
жили, а фактично, за відмову виступити з покаянням у пресі і на 
телебаченні (за віщо йому пропонувалася прописка у Львові і робота 
за фахом). Тепер і режим нагляду посилився – удома треба бути не 
з 21 години, а з 20-ї.

У травні 1978 К. викликали до Львівського УКГБ і розпитували 
про документи УГГ, під якими стоїть його підпис. Серед цих доку-
ментів був лист № 2, про який К. сказав, що бачить його вперше, 
але якщо це документ Групи, то він визнає себе його співавтором. 
Того ж року К. пропонують вийти з УГГ, за що нададуть прописку у 
Львові й роботу. За відмову від компромісу тут же пред’явили поста-
нову про продовження нагляду.

Восени 1978 К. одержав виклик від своєї сестри в других на виїзд 
у США. КГБ в черговій «розмові» дав зрозуміти К., що невдоволений 
цим викликом. У виїзді К. відмовили.

03.02.1980 К. знову подав документи на виїзд у США. На початку 
квітня йому знову продовжили нагляд за порушення режиму адмін-
нагляду – 20.03 не ночував удома (К. працював кочегаром і чергував). 
18.04 дістав відмову в виїзді, датовану 14.03.1980.

24.03.1981 К. заарештували за звинуваченням в «антирадянській 
агітації й пропаганді». Йому інкримінували співавторство і розпов-
сюдження 18 документів УГГ, заяву на захист УГГ, вилучену при 
обшуку в М.Гориня, і документ, до якого К., за його словами, не мав 
ніякого відношення. 24.07.1981 Львівський обласний суд засудив К. 
за ч. 2 ст. 62 КК УРСР до 10 р. таборів особливого режиму і 5 р. за-
слання з визнанням особливо небезпечним рецидивістом.

03.10.1981 К. прибув у відділення особливого режиму табору ВС-
389/36-1 (сел. Кучино Пермської обл.). 08.12.1987 етапований до та-
бору ВС-389/35. За відмову від роботи і перехід на статус політв’язня 
01.01.1988 К. був запроторений у ШІЗО (штрафний ізолятор), де його 
тримали 65 діб. 12.08.1988 К. етапований у м. Перм.

05.09.1988 К. помилуваний указом Президії Верховної Ради СРСР. 
Звільнений зі Львівської тюрми тільки 9.09, вже після оголошення 
голодівки протесту і вимоги президента США Р.Рейґана звільнити К.
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08.04.1990 К. створив і став першим головою Всеукраїнського 
політичного об’єднання ДСУ – «Державна Самостійність України». 
К. – засновник, а потім редактор партійної газети «Нескорена нація».

04.11.1992 К. став членом Організації Українських націоналістів 
(ОУН) і відразу ж був кооптований до комітету з леґалізації та 
відродження ОУН в Україні (ОУНвУ). На II конференції «леґальної» 
ОУН 09.05.1993 К. обраний заступником Голови Головного Проводу 
ОУНвУ. На I Великому зборі ОУНвУ 28.05.94 обраний членом Бю-
ро партії. На I Великому Надзвичайному зборі ОУНвУ 25.02.1995 К. 
увійшов до Головного Проводу. З 27.01.1996. К. був Головою Головно-
го Проводу ОУНвУ.

Похований у Львові.
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КАРАВАНСЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ

Караванський Святослав Йосипович (нар. 24.12. 1920, м. Одеса).
Філолог, літератор, постійний автор самвидаву, член Української 

Гельсінкської групи.
Народився в сім’ї інженера. Після закінчення школи 1938 К. 

вступає до Одеського індустріального інституту, а 1939 ще й на за-
очний відділ інституту іноземних мов. Ще в шкільні роки К. почав 
писати вірші й оповідання, деякі з них публікувалися в піонерській 
пресі. Навчаючись в інституті, К. пробує перекладати. Остаточно 
зрозумівши, що майбутня спеціальність його не влаштовує і що він 
хоче займатися літературою, К. 1940 полишає інститут і добровільно 
йде до війська, щоб, відслуживши, вступити на філологічний факу-
льтет університету.

У липні 1941 частина, в якій служив К., потрапила в оточення 
німецьких військ у Західній Білорусії. Уникнувши полону, К. повер-
тається на початку 1942 в Одесу, вступає на літературний факультет 
університету, де зближується з гуртком української молоді, зв’язаної 
з ОУН. К. організовує книгарню української літератури «Основа», 
а виручені гроші передає на потреби гуртка й українського театру. 
Його переслідувала румунська сіґуранца.

1944 виїздить у Румунію, звідки в липні того ж року нелегально 
повертається у звільнену Одесу. Але третього ж дня після повернен-
ня, при спробі відновити зв’язок із колишніми гуртківцями, К. був 
заарештований. Під час слідства К. обіцяли звільнити, якщо буде 
доносити про настрої студентської молоді, але він відмовився.

07.02.1945 військовий трибунал Одеського військового округу 
засудив К. за ст. 54-1б, 54-11 КК УРСР до 25 р. позбавлення волі. 
Карався в багатьох таборах (будував залізницю на р. Печорі, рубав 
ліс коло Магадана, добував золото на Колимі, будував магістраль 
Тайшет – Лена, шив одяг у Мордовії).

Коли умови в таборах після смерті Сталіна пом’якшали, К. бе-
реться за літературну працю і багато пише – вірші, віршовані каз-
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ки, п’єси, перекладає. Деякі з його творів навіть публікувалися в 
центральних виданнях (напр., у газеті «Літературна Україна»). 1954 
розпочинає велику роботу над Словником українських рим.

19.12.1960, після 16 р. і 5 місяців ув’язнення, К. звільняють за 
постановою Дубравного ВТТ (виправно-трудовий табір) – на підставі 
ст. 2 Указу про амністію від 17.09.1955 термін ув’язнення К. скороче-
ний наполовину, тобто на 12,5 років.

Повернувшись в Одесу, К. закінчив курси механіків ремонту об-
числювальних машин, працює за цим фахом, слюсарем, переклада-
чем у редакції обласної газети «Чорноморська комуна», позаштатним 
кореспондентом журналу «Україна», виїздить на заробітки в респуб-
ліку Комі та ін. Часта зміна місць роботи пов’язана з його минулим: 
К. приймали або на тимчасову роботу, або звільняли, дізнавшись про 
табірне ув’язнення.

Попри це, вражає інтенсивність літературної праці К. Він бага-
то перекладає, підготував книгу «Біоґрафія слів», часто виступає з 
дописами про мову, підготував до видання збірку гуморесок і фейле-
тонів, перекладає за договором з журналом «Дніпро» роман «Джейн 
Ейр» Ш.Бронте. І, нарешті, К. закінчив розпочатий ще в таборі 
Словник українських рим (біля 1000 друкованих сторінок). Ця праця 
(створювана, як правило, колективом авторів) була високо оцінена 
спеціалістами і, на їхню думку, має велике значення для розвитку 
літературної і мовної культури України. Досі в Україні нічого схо-
жого не створювалося. Словник містить біля 60000 римованих пар, 
складених самим автором, а не взятих із творів поетів.

1961 К. одружився з Н.Строкатою. 1962 вступив на заочне відді-
лення філологічного факультету Одеського університету.

К. брав дуже активну участь у громадському житті: збирав 
українські книги для Кубані, звертався до всіх інстанцій з пропо-
зиціями організувати всенародні торжества до ювілею М.Лисенка, 
виступав за дублювання фільмів українською мовою і т. ін. 1965, 
занепокоєний наростаючою русифікацією шкіл і вузів, К. написав 
статтю «Про одну політичну помилку», а також листа Прокуророві 
України з проханням притягнути до кримінальної відповідальності 
міністра освіти України Ю.Даденкова за помилки, що призвели до 
порушення прав української нації.

К. став постійним автором самвидаву – розповсюджувалися всі 
відкинуті офіційними властями його праці й листи.

4.09.1965, під час першої хвилі арештів української інтеліґенції, у 
К. був обшук, та нічого недозволеного не виявили. Наступного дня 
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К. розіслав по офіційних інстанціях категоричний протест з приводу 
безпідставного обшуку, а потім вручив консулам Польщі та Чехосло-
ваччини в Києві листи про «порушення ленінських норм національ-
ної політики» в Україні та арешти серед інтеліґенції.

13.11.1965 К. був заарештований. Оскільки не було жодного фор-
мального приводу для суду над К., то на подання КГБ Ґенеральний 
прокурор СРСР Р.Руденко опротестував звільнення К. за амністією. 
Без суду і розслідування К. відправили досиджувати 25-літній тер-
мін (8 р. і 7 міс.) у таборах суворого режиму. На знак протесту К. 
оголосив голодівку. В таборі К. написав низку звернень до офіційних 
інстанцій і громадськості, за що його покарали ШІЗО (штрафний 
ізолятор), а в 1966 – 6 місяцями БУРу (барак посиленого режиму). 
К. 5 разів оголошував голодівки протесту, які на 9-10 добу перерива-
лися примусовим годуванням.

У Владимирській тюрмі К. зібрав свідчення в’язнів – учасників 
і свідків розстрілу польських офіцерів у Катині, підготував про це 
статтю і намагався через свою дружину передати її на волю. Влітку 
1969 був заарештований у тюрмі і 23.04.1970 там же засуджений за-
критим судом додатково ще на 5 р. тюрми і 3 р. таборів особливого 
режиму, визнаний особливо небезпечним рецидивістом. К. інкримі-
нувались численні спроби передати на волю листи, книги і жур-
нали з тайнописом, а також власні вірші. Усі тексти були написані 
саліцилатом натрію. Але й після цього К. вдавалося передавати на 
волю листи і заяви, зокрема, про Катинську справу, які одразу ж 
з’являлися в самвидаві. У проміжках між покараннями К. закінчив 
переклад «Джейн Ейр» Ш.Бронте і написав ще декілька зошитів до 
«Біоґрафії слів».

1967 в дружини К. Н.Строкатої-Караванської був обшук, під час 
якого були вилучені її заяви з приводу незаконного арешту чоловіка 
і табірного вірша К. «Спадкоємцям Берії». Сама Н.Строката була за-
арештована 6.12.1971 і засуджена за ст. 62 КК УРСР на 4 р. таборів.

Усього К. провів у неволі 31 рік.
У лютому 1979 К. був оголошений членом УГГ. Звільнившись, 

деякий час жив у м. Таруса Калузької обл. і 30.11.1979 еміґрував ра-
зом з дружиною у США. Веде велику громадську й наукову діяль-
ність, опублікував низку праць із мовознавства. 1993 і 2000 в Києві 
вийшов його «Практичний словник синонімів української мови», в 
1998 і 2006 – «Російсько-український словник складної лексики», 
2004 – «Словник рим української мови».
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Карась Зиновій Семенович (нар. 9.03. 1929, с. Журів Рогатинсько-
го р-ну Івано-Франківської обл.)

Член ОУН, учитель, священик УГКЦ, просвітянин.
Батько Зиновія закінчив ґімназію, січовий стрілець, заможний 

господар. У хаті при дітях велися політичні розмови, тому Зиновій з 
дитинства знав про боротьбу ОУН за самостійну Україну. 1939 був 
очевидцем вивезення в Сибір поляків, потім української інтеліген-
ції, селян.

За Польщі Зиновій закінчив 3 класи, після 7-го вступив до Львів-
ської ґімназії, але не закінчив її. Довелося побачити багато крови, 
розтерзаних тіл, страждань. 1944–45 р. вдень переживав совєтський 
терор, а ночами польський. У 15 років уперше взяв у руки зброю, у 
16 брав участь у бою проти більшовиків. 1945 р. вступив у молодіжну 
ОУН і ніколи не припиняв зв’язків з підпіллям. У підпільних видан-
нях, зокрема, в журналі «На чатах», під псевдонімом «Перелесник» 
публікувалися його вірші.

1945 поступив у Рогатинське педучилище, 1948 закінчив його. 
Попри тиск і загрозу виключення, в комсомол таки не вступив. Учи-
телював 3 р. на Городенківщині, та оскільки загострилися стосунки 
з райкомом комсомолу, К. 1951 р. поступив на заочне відділення Іва-
но-Франківського учительського інституту і повернувся у свій край, 
тоді Букачівський район. Йому, вже одруженому, надали роботу в 
школі, але завимагали вступити в комсомол. К. вперше піддався, за 
чим дуже шкодував.

1954 р. вирішив виїхати з дружиною до її висланих родичів у 
Казахстан, на Сірий Клин, у Кустанай. Щоб виправдатися перед 
власним сумлінням, поступив на заочне навчання в Ленінградську 
духовну семінарію. Почав працювати в Кустанайській церкві, на-
стоятелем якої був вуйко дружини. У серпні 1954 в Алма-Аті мит-
рополит Микола Могилевський висвятив К. на священика Руської 
Православної церкви. Швидко здобув популярність, церкву стали 
відвідувати молоді люди, особливо українці, які виходили з таборів 
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на заслання без права повернення в Україну, а також переселенці 
часів Столипінської реформи. Багато їздив по селах Сірого Клину. 
Службу Божу правив церковнослов’янською мовою, проповіді читав 
російською, а в українських селах – українською. Там пізнав жах-
ливу історію краю: масові розстріли, як у 1933 р. вимирали з голоду 
казахи.

В українській діаспорі Сірого Клину почала фактично органі-
зовуватися підпільна організація ОУН. Та оскільки все суспільство 
було пронизане аґентурою КГБ, К. був 27.09.1957 р. заарештований. 
Інкримінували йому український буржуазний націоналізм. Злочином 
вважалися розмови українською мовою, що поправляв мовні помилки 
співрозмовників, «співання українських пісень». Виявили також пе-
редачу ще в підпіллі друкарської машинки, зберігання привезених з 
України книг, які експертиза Академії Наук УРСР кваліфікувала як 
націоналістичні. За ст. 58-1А РРФСР Кустанайський обласний суд 
10 – 11.01. 1958 через статтю 17 «пособництво в зраді Батьківщини», 
58-10, ч. 2, тобто «антирадянська агітація і пропаганда з використан-
ням національних і релігійних забобонів», 58-11 – «організація», а 
також «крадіжка державної власності» засудив К. до 10 р. ув’язнення. 
«Крадіжка» виявилася в тому, що з відрізаної на користь профтеху-
чилища церковної землі пересадив ближче до церкви жовту акацію.

Під час слідства 3 місяці сидів в одиночці. Свідками виступали 
«дуже щирі» християни – росіяни та німці. Мав необачність подати 
касаційну скаргу, то його три місяці тримали у величезній камері 
разом з кримінальниками, у вульгарному середовищі. Касаційний 
суд зняв ст. 58-11, ст. 58-10 ч.2 перекваліфікував на ч.1, але термін 
10 р. залишив.

Етапом через Новосибірську тюрму перевезений у Тайшет, у 601-
у зону. Напровесні 1958 р. переведений на деревообробний комбінат 
№ 019. Робота була непосильна. Українці влаштували його обліков-
цем. Там уперше зустрів сотника УПА Мирослава Симчича. Знов був 
повернутий на ДОК у 601-у зону. Працював на фрезерному верстаті, 
на будівництві піонерського табору, потім без вихідних на копанні 
картоплі, де було особливо голодно. Коли пішов дощ, в’язні завима-
гали обіцяного вихідного. Тоді наглядачі їх побили, частину посади-
ли в тюрму, частину повернули в табір, де дали «три місяці карцеру з 
подальшим оформленням на штрафний режим», у т.ч. К.

Потрапив на штрафний табір у Віхоревку, вглиб тайги. Там була 
смердюча і гірка вода, баланду варили з зіпсованих тваринних легень. 
Хліб був єдиним рятунком. Щоправда, на роботу не виводили. К. 
сидів у т.зв. «чорній Індії» – серед карних, у смороді, диму, в атмо-
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сфері лихослів’я. Мусив виходити на 50-градусний мороз, застудився, 
почався туберкульозний процес. К. перевели в український барак, де 
він зустрів Петра Дужого, Євгена Грицяка. Там принаймні психоло-
гічна атмосфера була добра. К. перевели у 410-й табір, де був приби-
ральником бараку та кип’ятив воду.

Навесні 1960 у складі цілого ешелону К. перевезений у штраф-
ний мордовський табір № 5. Бригада вручну формувала цеглу. К. 
врятувався тим, що виконав вільному десятникові контрольні ро-
боти з креслення, дістав легшу роботу і лікувався рослинами, ліку-
вальні властивості яких знав: суничник, кропива, кульбаба, березові 
бруньки.

З викінченням восени 1960 штрафного режиму К. перевели до 
табору № 1, у сел. Сосновка, де були зібрані віруючі різних конфесій. 
Попри провокативні зусилля адміністрації, міжконфесійних конф-
ліктів там не було. Тут К. уперше зустрів митрополита УГКЦ Йосифа 
Сліпого, священика Павла Василика (згодом єпископ Коломийсько-
Чернівецький), заприятелював з ним. К. завідував складом, через шо-
ферів відсилав інформацію на волю, підтримував зв’язок з іншими 
зонами. 1963 р. посилився режим, Й.Сліпого як рецидивіста перевели 
на особливий режим у 10-й табір, о. Василика – в тюрму.

К. збирав корпуси для радіогодинників. У 1963 р. виробництво 
в 1-й зоні перепрофілювали з деревообробного на металообробне. 
Завезли верстати, з усіх таборів зібрали слюсарів, токарів. Тут були 
Левко Лук’яненко, брати Горині, Іван Гель, Валентин Мороз, Дани-
ло Шумук, Панас Заливаха.

1966 р. К. до кінця терміну переведений у табір № 11.
27.09. 1967 звільнений, приїхав у Коломию, де жила вже родина. 

Хоча в таборах закінчив профтехучилище за фахом електрик, токар, 
роботу знайти було важко. Влаштувався в майстерню ремонту мед-
техніки, закінчив за цим фахом спеціальний учбовий заклад у Хар-
кові. Більше 20 р. працював у лікарні, обслуговуючи рентґенівську, 
фізіотерапевтичну апаратуру, апаратуру операційних лабораторій.

Опіки КГБ не позбувався ніколи. Його начальство викликали 
в КГБ і картали за те, що К. молодим медсестрам виправляє мову. 
У 1986 р. в К. зробили останній обшук, забрали багато літератури, 
магнітофонних стрічок, документи про освіту, затримали в КГБ на 
3 доби.  

Уперше вийшов на публіку 1986 р., організувавши літературний 
вечір Бориса Грінченка з участю хору медиків, у якому К. співав бага-
то літ. Згодом таких вечорів влаштовував дуже багато. Почав пуб-



285

КАРАСЬ ЗИНОВІЙ СЕМЕНОВИЧ

лікуватися. Першу статтю йому замовив Коломийський міськком 
КПУ – про УГКЦ.

1990 р. з головою поринув у громадську працю, обраний депута-
том міської Ради першого демократичного скликання. Став на захист 
УГКЦ. Опублікував сотні статей, виголосив сотні лекцій, доповідей, 
організував Клуб християнської інтеліґенції, кожної неділі після 
вечірньої Служби Божої читав лекції в Народному домі, найбільше 
з питань віри. Організував відзначення Свят січових стрільців, Свят 
героїв. На Великдень, 5.05.2002 р., зазнав бандитського нападу на 
вулиці, був поранений.

Член Товариства «Просвіта».
З вересня 1993 р. – редактор газети «Християнський вісник» 

Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ.

Бібліоґрафія:

Архів ХПГ: Інтерв’ю з отцем Зиновієм Карасем у м. Коломия 
22.03.2000.

Василь Овсієнко
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Квецко Дмитро Миколайович (нар. 08.11.1935, с. Слобода-Болехів-
ська Долинського р-ну Івано-Франківської обл.)

Лідер підпільної націоналістичної організації «Український націо-
нальний фронт», яка вела агітацію за незалежність.

Із селян-бідняків. Мати занедужала внаслідок облави і помер-
ла 1945 р.. Дядько Дмитро був в УПА, 10 р. карався в Інті, тітка за 
зв’язки з підпіллям теж мала 10 р. ув’язнення. Батько допомагав під-
піллю, переховувався, застудився і помер 1953 р.

К. підлітком перечитав літературу бібліотеки «Просвіти», яку 
розібрали люди. 1953 р. закінчив середню школу в с. Витвиця, мусив 
вступити в комсомол. Вступив на історичний факультет Львівського 
університету, але взяв академвідпустку.

1954 р. призваний в армію. Служив у Пермі (тоді Молотов). На 
власному прикладі переконався, що таке «дружба народів». Сприяли 
цьому критика культу особи Сталіна, повстання в Угорщині. Уже 
в армії з 1956 р. почав обмірковувати, як створити організацію для 
боротьби за національне визволення.

Демобілізувався 1957 р.. Заочно навчався у Львівському універси-
теті, викладаючи в школах Долинщини різні предмети. Поява 19.12.1961 
синьо-жовтого прапора над сільрадою у с. Витвиця (його вивісили 
міліціонер Михайло Дяк і курсант школи міліції Микола Федів) ско-
лихнула Прикарпаття і спонукала К. до створенням програми під-
пільної організації. Особливо плідно працював восени 1962, під час 
Карібської кризи. Тоді К. вчителював у с. Кавна. 1963 р. закінчив 
університет. У кінці серпня ознайомив з програмою вчителя Витви-
цької школи Богдана Равлюка. Той звів К. з Зеновієм Красівським, 
який недавно повернувся з заслання, та Мирославом Меленем – во-
ни разом будували хату в м. Моршин. Красівський зробив зауважен-
ня до програми. Вирішили, що треба видавати журнал.

Перше число журналу «Воля і Батьківщина» накладом в одну за-
кладку (6 прим.) Красівський видрукував у жовтні 1964 р. на машинці, 
яку купив у Москві і замінив на ній літери. Це вважається початком 
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діяльності підпільної націоналістичної організації «Український на-
ціональний фронт» (УНФ). (Таку ж назву 1964 р. прибрала Українська 
загальнонаціональна організація (УЗНО), створена Миколою Край-
ником на тих же теренах ще 7.01.1961 р. Вона не була викрита КГБ і 
проіснувала до 1991 року. Її умовно називають УНФ-2).

Усього до 1967 р. вийшло 16 чисел журналу. Автором більшості 
статей був К., він же написав документи «Програмові вимоги УНФ» 
і «Наші завдання». Проект програми витікав із положень Програми 
ОУН(б), прийнятої на III її Зборі. Становище України в документах 
оцінюється як колоніальне. Відкидаючи комуністичну доктрину і 
практику, К. вважав, що у вільних країнах Заходу відбувається соціалі-
зація громадських виробничих відносин. Для України він пропонував 
незалежний самостійний розвиток у вигляді «народного соціалізму», 
дуже близького до реалій західноєвропейської соціал-демократії.

Це була ледве чи не найдетальніше розроблена програма на-
ціоналістичної течії українського визвольного руху в 1960-80-х рр. 
Цілком реалістичними були розділи програми «Національні відно-
сини» і «Політичні вимоги» – вони частково почали здійснюватися 
в сучасній Україні.

На відміну від шістдесятників, які переважно переймалися куль-
турництвом, УНФ поставила політичні проблеми. К. вважає, що 
УНФ – це, по суті, перша націонал-демократична партія, яка ідеї 
ОУН підняла на рівень шістдесятих років і тим самим пов’язала по-
коління борців.

До УНФ увійшло понад 150 осіб із декількох областей України. 
Діяла група в Івано-Франківській області (К., Д.Юсип, Б.Равлюк, 
М.Дяк, В.Кулинин), група на Львівщині (З.Красівський, М.Мелень, 
Г.Прокопович), у Львові (І.Губка, С.Корольчук, І.Могитич, С.Варди-
нець, Б.Криса), групи в Рівненській області, Луганській (М.Качур), 
на Кіровоградщині (Я.Лесів), поодинокі члени в інших областях, які 
зазвичай не знали про існування один одного. Завдяки такій суворій 
конспірації УНФ проіснував до 1967.

Члени УНФ розповсюдили кількасот власних брошур і листівок 
у різних областях України. Виготовлялися вони спочатку в помеш-
канні Красівського і Меленя, а потім у криївці, облаштованій К. та 
Дмитром Юсипом біля гори Лютої поблизу Слободи-Болехівської. 
Розповсюджували також знайдену Юсипом пропагандистську літе-
ратуру ОУН 1947 – 1948 рр. «Кто такие бандеровцы и за что они 
борются», «Бюро інформації УГВР», листівки, звернені до українсь-
ких учителів, дітей, селян з закликами боротися з окупантом. Доку-
менти залишали в людних місцях, у навчальних закладах, вкидали 
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в поштові скриньки десятків населених пунктів, навіть пускали в 
надувних пакетах за течією річки. Найактивніше діяли дільничний 
уповноважений Долинського райвідділу міліції капітан М.Дяк, кур-
сант М.Федів, Я.Лесів, В.Кулинин.

У квітні 1966 УНФ надіслала ХХІІІ з’їздові КПРС «Меморандум 
УНФ», у якому, зокрема, наголошувалося, що сучасний національ-
но-визвольний рух не інспірований з-за кордону, а є прямим наслід-
ком політики русифікації. Ставилася вимога насамперед повернути 
в Україну всіх насильно депортованих. Тоді ж, уночі проти 19.04, за 
завданням К., М.Дяк розповсюдив у Києві «Заяву УНФ», приуро-
чену до прес-конференції для іноземних журналістів на традиційну 
тему «Українські буржуазні націоналісти – найманці іноземних роз-
відок» (ішлося про арешти шістдесятників 1965 р.).

20.07.1966 на Луганщині був заарештований Микола Качур, у 
якого вилучили багато літератури УНФ. Така ж література попала в 
руки КГБ в Галичині, на Кіровоградщині. КГБ локалізував її джере-
ло і почав вистежувати організацію. Члени УНФ зауважили стежен-
ня. К. придбав спальний мішок, намет і готувався разом з М.Дяком 
піти в підпілля.

20.03.1967 р. на Кіровоградщині був заарештований Ярослав Ле-
сів, 21.03 викликали у райвно і заарештували К. 21.03 заарештова-
ний Григорій Прокопович, 22.03 – М.Дяк, 23.03 – Мирослав Ме-
лень, 24.03 – З.Красівський, 27.03 – Іван Губка, 11.04 – затриманий 
С.Корольчук, 26.05 – В.Кулинин. Усім було висунуте звинувачення 
в зраді батьківщини (ст. 56 ч.1 КК УРСР), на що насправді не було 
ніяких підстав, та в створенні антирадянської організації (ст. 64), Дя-
кові – також незаконне зберіганні зброї (ст. 222 ч. 1).

Інтенсивні обшуки мало що дали слідству. К. два місяці показів 
не давав. «Батьківську розмову» мав з ним голова КГБ УРСР В.Нікіт-
ченко. Він розпорядився не застосовувати фізичних тортур до зааре-
штованих, але їх шантажували карою смерті. К. залишилося лише 
віддати друкарську машинку.

Від 16 до 27.11. 1967 р. справу розглядав Верховний Суд УРСР. 
У вироку зазначено, що «Квецко, Красівський і Дяк за вчинені ними 
дії заслуговують виняткової міри покарання – смертної кари. Однак, 
враховуючи, що вони визнали вину, розкаялися у скоєних злочинах і за-
судили свою антирадянську діяльність», суд обмежився максимальним 
покаранням К. – 15 р. ув’язнення та 5 р. заслання, та тривалим – 
Красівському і Дяку – 12 р. ув’язнення з відбуттям перших 5 р. у 
тюрмі, а решти – у ВТК суворого режиму з конфіскацією всього 
належного їм майна, з засланням на 5 років.
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Оскільки не всі зв’язки були виявлені, М.Меленя, Г.Прокоповича 
та І.Губку судили кожного окремо, у 1971 р. також С.Корольчука та 
Є.Пастуха.

К. карався у Владимирському централі, де добова норма 2400 ккал., 
штрафна – 1950 ккал., її вартість 9 – 10 руб. на місяць.

1970 р. К. два місяці перебував у Лефортовській тюрмі: Москву 
дуже турбувало, що на волі залишилися архіви і майже всі журнали 
«Воля і Батьківщина» (з 96 екземплярів, 16 номерів, у руки КГБ пот-
рапило всього декілька) і бандерівські архіви. Але К. лише підтвер-
див свої попередні покази.

З 1972 р. К. перебував у таборі суворого режиму ЖХ-385/17-А, 
сел. Озерний, Мордовія. Шив там робочі рукавиці. Порушив питан-
ня про перекваліфікацію справи на ст. 62 («антирадянська агітація і 
пропаганда»), але Верховний Суд відмовив. Тоді на пораду М.Хейфеца 
він написав клопотання про помилування, зовсім не принизливе. 
30.10.1975 р. К. привезли етапом до Львова на «виховні розмови». Ка-
гебісти завимагали написати покаянну статтю в газету. К. написав 
статтю, але вона не влаштувала КГБ. Його утримували самого, на 
голодному пайку, він занедужав, почали випадати зуби. Завимагав по-
вернути його в Мордовію.

У серпні 1975 К. етапований у табір ВС-389/37, пос. Половинка, 
Пермська обл. Разом з Є.Пронюком брав участь у виготовленні та 
передачі на волю хроніки зони, у голодівках, у зв’язку з чим у нього 
відібрали всі конспекти (а мав їх багато), кинули у штрафний ізоля-
тор, відтак перевели в табір № 35 (ст. Всехсвятська), де карався разом 
з І.Світличним, І.Калинцем та ін.

У липні 1980 р. К. викликали без речей на вахту і повезли в Іва-
но-Франківськ у справі М.Крайника. К. домігся, щоб брат передав 
йому одяг, але свідком не виступив. Помста чекала в етапній тюрмі 
в Харкові: наглядачі побили його дерев’яними молотками і відібрали 
одяг. Термін добував у 35-й зоні, працюючи кочегаром.

1983 р. більше місяця К. везли до місця заслання в с.Чуна Іркут-
ської обл. По дорозі конвой побив його. Працював на пилорамі, де 
йому було поламано ноги. У вільний час ходив у ліс, писав і ховав 
записи у целофанових пакетах.

Навесні 1987 р. привіз із Сибіру 10 зошитів записів. Вирішив 
знову видавати підпільний журнал. 1 – 5 числа «Оновлення-87» вид-
рукував у червні – жовтні 1987 р., у листопаді – грудні 1987 – 2 числа 
ж. «Гомін перебудови». З січня 1988 р. видавав ж. «Альтернатива» (278 
чисел), з 1999 – «Націонал-демократ» (77 чисел). Крім того, до 2000 р. 
видав 55 додатків «Молодий націоналіст». Його часописи мають 8 
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сторінок, наклад – одна закладка друкарської машинки. Написав 
спогади «УНФ за право української нації», також про М.Дяка під на-
звою «З років боротьби». Підготував до друку «Сибірський щоденник».

Нині К. пенсіонер, самотній, живе в рідній понад 100-літній хаті.
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Кириченко Світлана Тихонівна (нар. 31.10.1935, м. Київ).
Активна правозахисниця і учасниця тиражування та поширення 

самвидаву.
К. вважає себе «дитиною київського асфальту». Батько її про-

пав без вісти на фронті в 1941. Мати – вчителька, найближчі роди-
чі – викладачі вузів. У їхньому стійко україномовному середовищі, в 
атмосфері, що сповідувала громадянське служіння, моральний аль-
труїзм, щиру віру в комуністичні ідеали, формувалася особистість К.

1952 К. закінчила середню школу, 1957 – філологічний факуль-
тет Київського університету. Працюючи в Інституті літератури АН 
УРСР, познайомилася 1957 з Іваном Світличним, Леонідом Кова-
ленком – першими в її житті національно орієнтованими українця-
ми, які стали їй не тільки найближчими друзями, але й учителями 
на шляху переосмислення громадянських цінностей. Тут же 1963 
зустріла Василя Стуса і Юрія Бадзя, дружба з якими визначила її по-
дальшу духовну еволюцію і долю. В травні 1964, перед одруженням, 
Ю.Бадзьо попередив наречену, що більше трьох років спокійного 
життя їй не обіцяє, бо розгоряється битва за Україну, він не стоятиме 
осторонь. Скоро його виганяють із Інституту. 04.09.1965 подружжя 
бере участь у політичному протесті в кінотеатрі «Україна» проти аре-
штів української інтеліґенції. Ю.Бадзьо виключають з КПРС, ім’я 
К. негласно забороняють у друку. 1969 вона переходить на роботу в 
Інститут філософії. У роки активізації українського самвидаву (1966-
1971) К. бере участь в колективному перекладі на російську мову 
трактату І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», у тиражуванні 
та розповсюдженні українського та російського самвидаву.

Після арешту в 1972 Надії Світличної К. звертається з листом до 
Першого секретаря ЦК КПУ, вимагаючи повернути рідним дворіч-
ного Ярему Світличного, вивезеного «в невідомому напрямку» з ди-
тячих ясел у момент арешту матері. У відповідь на це К. звільняють з 
Інституту філософії «за профнепридатністю». Віднині К. періодично 
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безробітна до кінця трудової діяльности. Недовго була коректором 
у видавництві, в центрі фармінформації. Міліція, з-за спини якої 
виглядають «роги» КГБ, погрожує судити за «дармоїдство». Під час 
обшуку 3-4 лютого 1979 в помешканні Бадзів «органи» вилучають 
другий варіант рукопису Ю.Бадзя «Право жити» (перший викраде-
ний з квартири товариша в грудні 1977) і його мікрокопію, зроблену 
рукою К. Через два місяці чоловік заарештований, дружина звільне-
на з роботи. К. передає на Захід свого «Відкритого листа» з біоґра-
фією Ю.Бадзя і коротким викладом його трактату, потім рукописи 
двох його відкритих листів, не знайдених під час обшуку. Вони не-
одноразово звучать по радіо «Свобода».

Усі подальші роки життя К. насичені допитами (не тільки у 
справі чоловіка), обшуками, погрозами арешту. «Вашу справу гуманна 
радянська влада відкладає до повноліття доньки. Сподіваємося, ви це 
оціните й одумаєтеся», – не раз чує вона в кабінетах КГБ. Основним 
своїм завданням К. вважає розповсюдження інформації про полі-
тичні репресії в Україні, передачу на Захід позацензурних текстів, 
документів. Налагоджує зв’язки з дисидентами Прибалтики, Моск-
ви, Закавказзя, з дружинами політв’язнів різних таборів, психіатри-
чок, заслання. Весною 1980 К. вивозить з побачення з чоловіком нові 
вірші Миколи Руденка. Тоді ж (січень 1980) передає до США руко-
пис збірки віршів В.Стуса «Палімпсести», розповсюджує зібрану в 
Україні «дисидентську» інформацію.

09.12.1980 Московський райнарсуд м. Києва засудив К. до трьох мі-
сяців виправних робіт за відмову свідчити на новому процесі В.Стуса, 
де вона кинула суддям слова: «Я буду свідчити на тому процесі, де Ва-
силь буде сидіти на вашому місці, а ви – на лаві підсудних». Від декількох 
днів до декількох місяців – більше їй не вдається утриматися на жодній 
роботі, навіть на найнижчих щаблях соціальної драбини – поштаря, 
прибиральниці, робітниці картонажної фабрики, няні сусідської дити-
ни. Постійні міліцейські «приводи» – на показові «суди громадськос-
ти», комісії старих більшовиків при ЖЕКу – за «дармоїдство», «анти-
громадську поведінку». Апогей переслідувань – 1983-й, андроповський 
рік. На Різдво – напад на сім’ю К. у Львові; багатомісячний шантаж 
по телефону; наклепницька стаття в газеті «Вечірній Київ» «Дама з 
амбіціями» (10.02.1983); судилище над сином-студентом Сергієм з ви-
могою зректися батьків і переселитися в гуртожиток; виклики доньки-
школярки Богдани в кабінет директора, де вчителі вимагають «чітко 
визначитися, по якому вона боці барикад – зі всім радянським народом чи 
з антирядянщиками-батьками»; чергове позбавлення побачення з чо-
ловіком. 20.04.1983 К. оголосила безтермінову голодівку протесту проти 
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тотального переслідування всієї сім’ї (повідомила про це телеґрамою 
Ю.Андропову). На 14-й день голодівки їй вручили телеґрамму від та-
бірної адміністрації про надання чоловікові побачення (одноденне – 
після трьох років перерви); ректор відкликав наказ про виключення 
сина з інституту.

05.08.1985 під час чергового обшуку в помешканні К. кагебісти 
знайшли і вилучили весь «табірний архів» Ю.Бадзя. Стало зрозумі-
ло: як і багатьом іншим українським політв’язням, йому збираються 
«шити» нову «справу». Але наставала горбачовська перебудова.

04.06.1986, через декілька днів після прибуття Ю.Бадзя на заслан-
ня (сел. Хандига, Якутія), до нього прилітає дружина з донькою (син 
в армії). З першого ж дня і впродовж трьох років місцевий кагебіст 
наполегливо «виживає» дружину політзасланця з селища: без неї лег-
ше буде здійснювати репресії-провокації проти чоловіка. Її не пропи-
сують, виганяють із гуртожитку і місцевого готелю, не дають найня-
ти кімнату, звільняють із роботи навіть прибиральниці школи, гар-
деробниці. Репресії посилюються після того, як Ю.Бадзьо відмовився 
підтримати «гуманну ініціативу» М.Горбачова: звільнити політв’язнів 
руками самих політв’язнів. За 10 р. ув’язнення чоловіка К. 11 разів 
звільняли з роботи.

07.12.1988 М.Горбачов у Женеві з трибуни ООН заявляє, що політ-
в’язнів у СРСР нема. 09.12 місцевий прокурор оголошує Бадзю про 
звільнення. У січні 1989 подружжя повертається в Київ і поринає у 
вир перебудовних процесів, національного відродження. К. – в Орг-
комітеті Демократичної партії України. На Установчому з’їзді ДемПУ 
(15.12.1990) Ю.Бадзьо обраний її Головою. К. працює в Секретаріаті 
партії. У кінці 1992 вони разом видають перший номер газети «Де-
мократ» – органу ДемПУ.

1993 К. перенесла тяжкий інсульт, інвалід 1 групи. Попри хво-
робу, працює над спогадами.
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КІЧАК ІГОР ЙОСИПОВИЧ

Кічак Ігор Йосипович (нар. 12.12.1930 р., м. Коломия Івано-Фран-
івської обл.).

Історик, член ОУН.
Батьки виховували К. в патріотичному дусі. Навчався в «Рідній 

школі», ґімназії та середній школі № 1 у Коломиї. З 12-13 р. читав 
книжки Д.Донцова, журнал «Ідея і чин», досконало знав «Історію 
України» Дмитра Дорошенка, працю Омеляна Терлецького «Виз-
вольна боротьба українського народу». (Ця література в родини ви-
лучена під час обшуку 14.03.1950). Батько К. в 1941 р., за німецької 
окупації, доки місцева влада в Коломиї була українська, працював 
директором друкарні «Воля Покуття».

К. був зв’язаний з підпіллям, з 25.07.1948 мав підпільне псевдо 
«Сокіл». Член ОУН з 1948 р.

1949 р. К. вступив на історичний факультет Чернівецького уні-
верситету.

У жовтні 1950 р. в загиблого окружного провідника «Бориса» 
енкаведисти вилучили листа К. з описом березневої 1950 р. облави, 
вчиненої окупаційною владою в Коломиї. Хоча лист був підписаний 
псевдонімом «С-18», та за його змістом визначили автора. Заарешто-
ваний 28.01.1951 в Коломиї, коли приїхав на канікули після зимової 
сесії.

12.01.1952 Військовий трибунал військ МГБ Станіславської об-
ласті засудив К. до 25 р. ув’язнення за ст. 54-1а, 54-11, 54-10 ч. 2 КК 
УРСР. Карався в таборах Воркути. Там з Ярославом Зваричем, Ва-
силем Палашовським і Володимиром Юрківим видавав рукописний 
«Бюлетень українського політв’язня». З пам’яті написав нарис з іс-
торії України, який ходив по руках (один список, зроблений іншою 
рукою, згодом був вилучений у Білій Церкві). 1955 р. написав велику 
статтю «Що таке совєцька влада?» (опублікована 1994 р. в ч. 11 ж. 
«Визвольний шлях» у Лондоні).

1955 р. справа К. переглянута, термін скорочено до 10 р., він пе-
реведений 1958 р. в Тайшет, де карався разом з Г.Пришляком, Д.Шу-
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муком, М.Сорокою, П.Дужим. Заробив два роки «заліків», тому звіль-
нений 28.10.1958.

У західні області України повертатися К. було заборонено. Пра-
цював у радгоспах і колгоспах Миколаївської, Дніпропетровської, 
Кіровоградської обл. Знаючи напам’ять вірші та цілі поеми Т.Шев-
ченка, І.Франка (зокрема, «Великі роковини» вивчив від Михайла 
Сороки), К. читав їх селянам, переказував публіцистику і художні 
твори інших авторів. Написав статтю «Рік на великій Україні» (опуб-
лікована у ч. 8 ж. «Визвольний шлях» 1999 р.)

У березні 1960 р. написав листа троюрідній сестрі, студент-
ці Чернівецького університету Оксані Горбачевській через її маму. 
У тім листі К. у зв’язку зі вбивством С.Бандери написав, що «вели-
кі політичні вбивства нічого не спинили і не відвернули ходи історії. 
Вбивства Петлюри і Коновальця нічого не спинили в українському виз-
вольному русі». Через необачність мами студентки лист був вилуче-
ний під час обшуку в гуртожитку. 9.04.1960 р. К. був заарештований 
у м. Васильківка на Дніпропетровщині. До справи були долучені йо-
го листи до батьків 1955 р. та директорові школи Ользі Ганзині від 
1957 р., а також відіслані з Воркути дві поштові відкритки з написа-
ми: «Христос воскрес! – Воскресне Україна! 1917 – 1956». 23.06.1960 р. 
К. засуджений за «антирадянську агітацію і пропаганду» до 10 р. 
ув’язнення за ст. 7, п. 2 Закону СРСР від 25.12.1958 р. «Про кримі-
нальну відповідальність за державні злочини».

13.08.1960 з Києва до Дніпропетровська приїхав полковник За-
щітін, який запропонував засудженому К. вступати до якоїсь їхньої 
школи, бо, мовляв, їм потрібні такі здібні люди. Але спершу треба 
було дати характеристику на всіх, кого знав на Воркуті. К. катего-
рично відмовився.

Карався в Мордовії в таборі № 7. Спілкувався з Л.Лук’яненком, 
якому читав з пам’яті «Декалог» ті інші документи ОУН. Зблизився 
з доктором Володимиром Горбовим.

Зі впровадженням 1962 р. режимів, переведений у табір № 10 
особливого режиму, де, як особливо небезпечний рецидивіст, провів 
у камерах 8 років. Працював токарем. Дружив там з повстанцями 
Дмитром Синяком, Олексою Воденюком.

Звільнений у квітні 1970. Повернувся в Коломию до батьків. 
Працював електрозварювальником на заводі.

1982 р. написав статтю «Ще раз про одну загадку в нашій іс-
торії», де розглядав питання про значення і походження назв «анти» 
і «Троянь». Подав її до журналу «Жовтень», але в квітні 1983 р. про 
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неї з К. розмовляв капітан КГБ Петренко, у серпні – майор Маслій. 
Друга стаття, про 2500-ліття Сколотської держави, послана до «Жовт-
ня», теж була відхилена через втручання КГБ.

24.12.1983 увечері невідомі освітили К. обличчя і обдали хмарою 
стафілококів, що викликало бактеріальний шок (лжеінфаркт). Вря-
тував К. вчасний аналіз та переливання крови. Тоді він повідомив у 
Лондон, щоб публікували його статті. У ч. 2 ж. «Визвольний шлях» 
1984 р. та в ч. 2 ж. «Авангард» (Нью-Йорк) опублікували статтю 
«2500-ліття Сколотської держави», а в ч. 5 «Визвольного шляху» – 
«Ще раз про одну загадку в нашій історії».

Під час відпустки в серпні 1984 р. К. до хати була підкинута 
оунівська література, яку він вчасно виявив. З настанням перебудо-
ви провокації припинилися.

У 1988 – 1990 рр. К. – співредактор (з Дмитром Гриньківим, 
Тарасом Мельничуком і Остапом Качуром) літературно-громадсь-
кого альманаху «Карби гір», у якому редагував відділ літературної 
критики і публіцистики «Золоті ворота»; у 1990–95 – співредактор 
(з ними ж ) газети Коломийської міськрайоної організації УРП «На 
переломі»; у 1995-97 – співредактор (з Ярославом Свірнюком і Гали-
ною Дрібнюк) газети Коломийської міськрайонної організації КУНу 
«Воля нації».

У 1988-94 рр. – учасник семінару з вивчення «Слова о полку 
Ігоревім» під керівництвом проф. Павла Охріменка в м.Суми. Опуб-
ліковані статті у збірниках матеріалів наукових конференцій з вив-
чення «Слова» у Сумах 1988, 1990 р. («Троянь – перша самоназва 
території сучасної України») і 1994 р. У «Слово»-знавстві арґумен-
тував авторство князя Святослава Ольговича Рильського, встановив 
участь у поході малолітнього Святослава Ігоревича (на підставі Лав-
рентіївського літопису), час написання «Слова» в два етапи – влітку 
1185 р. в половецькому полоні і дві останні частини після повернення 
автора з полону у вересні 1188 р. (на підставі Іпатіївського літопису), 
і розуміння назви Троянь як держави, що відома як антська. У лис-
топаді 1988 р. на П’ятому З’їзді Світового Українського Визвольного 
Фронту в Тороното Голова Проводу ОУН Василь Олеськів назвав 
Ігоря Кічака між іменами Михайла Брайчевського і Євгена Крамара 
як дослідників «у великому стратегічному плані відвоювання нашої 
старинної історії» («Визвольний шлях», 1989, ч. 3, с. 314.

Автор сотень статей, опублікованих у журналах, газетах, збірниках.
К. – член Спілки політв’язнів, Братства бувших вояків ОУН-

УПА. Пенсіонер з 1992 року. Живе в Коломиї.
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Клебанов Володимир Олександрович (нар. 14.06. 1932, БРСР).
Гірничий майстер. Засновник першої в СРСР незалежної Вільної 

профспілки трудящих – першої відкритої незалежної асоціації, яка 
виступила з соціальними вимогами. Жертва каральної психіатрії.

Закінчив гірничий технікум, 1956-1960 навчався в Донецькому 
політехнічному інституті.

Працював у Макіївці (Донбас) бригадиром шахтарів, інженером-
проектувальником.

У 1958 почав виступати проти грубих порушень матеріально-
побутових і виробничих умов праці, крадіжок з боку адміністрації. 
За це його систематично звільняли або переводили на іншу роботу. 
Однак активності не збавляв.

У вересні 1968 за виступи на захист прав робітників і службов-
ців та проти сваволі дирекції К. був заарештований за ст. 187-1 КК 
УРСР. Ухвалою Донецького облсуду 29.09.1968 визнаний неосудним 
і направлений до Дніпропетровської спецпсихлікарні (СПБ), де про-
вів біля 5 р. Звільнившись у кінці 1973, ніде не міг улаштуватися 
на роботу. Почав, особисто звертаючись до різних вищих інстанцій 
у Москві, домагатися відновлення на роботі і відшкодування мате-
ріальних збитків за час, проведений в СПБ. У лютому 1977 знову 
примусово госпіталізований у Москві і відправлений у Донецьку 
психіатричну лікарню, де провів два місяці.

Під час ходіння по інстанціях у Москві К. познайомився з людь-
ми схожої долі, які багато часу проводили в приймальнях Верховної 
Ради, ЦК КПРС, прокуратури, ВЦРПС і т. п. Об’єднавшись, вони 
стали надсилати в різні радянські інстанції вже колективні заяви, 
звертаючи увагу влади на «неувагу» радянських бюрократів до пот-
реб трудящих. Відповідей на ці заяви вони не одержували.

Улітку 1977 К. зробив перші спроби зв’язатися з західними ко-
респондентами і розказати їм про тяжке становище трудящих.

25.11.1977 К. та інші потерпілі на спеціально влаштованій для 
цього прес-конференції передали іноземним кореспондентам підпи-
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саний 25 радянськими робітниками «Відкритий лист до світової гро-
мадськості про справжнє становище робітників і службовців напере-
додні 60-річчя СРСР». К. розповів про масове невдоволення робіт-
ників своїм становищем, про порушення трудових прав, звільнення 
та інші переслідування. Кожний з присутніх підтвердив висновки К. 
власною історією. Копії листа передбачалося надіслати в ООН і на 
Бєлградську конференцію держав – учасниць Гельсінкських угод.

«Об’єднані скаржники» не мали міцних контактів з активістами 
правозахисного руху і ставилися до них упереджено. К. неодноразово 
підкреслював, що не має нічого спільного з «дисидентами», що його 
«мета і мета його однодумців – допомагати будівництву комунізму і 
боротися з бюрократією й тяганиною». Якоюсь мірою ці заяви були 
наївною спробою захистити себе від розправи, яка, як вони знали, 
чекає «дисидентів», але якоюсь мірою ці заяви відображали самосві-
домість скаржників – звичайних радянських людей, не своєю волею 
викинутих із офіційного радянського плину життя.

Вони не мали не тільки психології правозахисників, але і їхньо-
го досвіду. Незабаром після прес-конференції чоловік 20-30 на чолі 
з К. попросилися на прийом у КГБ. Вони пояснили, що не висту-
пають проти радянської влади, а лише прагнуть залагодити кожен 
свою справу, і тому їх не повинні карати. У КГБ їх запевнили, що 
всі проблеми будуть розв’язані, якщо вони відмовляться від прес-
конференцій.

Однак скоро розпочалися репресії. 19.12.1977. К. був затрима-
ний міліцією і поміщений до Московської психлікарні. Головлікар 
відмовився повідомити дружині будь-що про стан здоров’я К., а че-
рез 4 дні його спровадили в Макіївську психлікарню з діагнозом 
«параноїдальний розвиток особистості», звідки 28.12 його виписа-
ли. Вийшовши звідти, К. і запропонував своїм товаришам створити 
профспілку для спільної боротьби за свої права.

Друга прес-конференція К. та його однодумців для іноземних 
кореспондентів відбулася 10.01.1978, третя – 26.01. Було оголошено 
про створення Асоціації вільних профспілок трудящих (скоро слово 
«асоціація» відпало. Див. Незалежні профспілки).

У січні-лютому 1978 К. розповсюдив статут Вільної профспілки 
трудящих і надіслав його копію Міжнародній організації праці з про-
ханням підтримати і зареєструвати її.

Про свою підтримку цієї ініціативи 16.02.1978 заявила Москов-
ська Гельсінкська група (МГГ).

Прагнучи залучити якомога більше людей, К. переконував їх, 
що створення профспілки не суперечить законові і тому нічого по-
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боюватися переслідувань. Записалося біля 200 осіб. Але, як тільки 
К. і два його найближчі помічники були заарештовані, профспілка 
розпалася.

07.02.1978 К. був затриманий у Москві і спроваджений у До-
нецьку психлікарню. Звинувачений за ст. 190-1 КК РРФСР. У травні 
1978 суд, що відбувся без участі К., визнав його неосудним і послав 
на примусове лікування у спецпсихлікарню. З 1978 К. утримували 
в Дніпропетровській спецпсихлікарні. У 1980 внаслідок інтенсивно-
го лікування нейролептиками стан здоров’я К. дуже погіршилося. 
1982 ухвалою Красногвардійського райсуду м. Дніпропетровська К. 
переведений з Дніпропетровської СПЛ в лікарню загального типу. 
20.05.82 К. відправили в Москву, а через 2 місяці повернули в Дніп-
ропетровську СПЛ, через 3 тижні відправили в тюрму м. Донецька. 
20.09.83 тривалим і тяжким етапом К. привезли до Ташкентської 
СПЛ, де він перебував до 1986. 25.02.87 повернули в Донецьку ПЛ 
загального типу, звідки перевели до Макіївської ПЛ. Тут головний 
лікар, який 1986 клопотався про переведення К. до СПЛ, заявив, що 
його тут будуть тримати довгі роки. К. посилено лікували.

У кінці 1987 К. звільнений з ПЛ. Визнаний психічно здоровим. 
Реабілітований.

Після звільнення повернувся до активної профспілкової діяль-
ності. Створив і очолив нову профспілкову організацію під старою 
назвою «Вільні профспілки». Намагався об’єднатися зі СМОТ, однак 
Рада представників останньої через розбіжності в поглядах у березні 
1988 відхилила заяву К. і його групи.

Живе в Москві.
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Климчак Богдан Степанович (нар. 22.07.1937, с. Себечів Сокальсь-
кого (тоді Забузького) р-ну Львівської обл. (тоді Польща).

Письменник, багатолітній і останній в’язень ГУЛАГу.
1946 р. район, де народився К., приєднали до Польщі, 1951 по-

вернули Україні. Щоб покінчити з повстанцями, всі села Забузького 
р-ну, село за селом, були спалені, а мешканці вивезені в товарняках 
і розселені в сусідній Тернопільській області.

1949 був заарештований старший брат К. Мирон, член ОУН, і 
засуджений за ст. 54 КК УРСР до 25 р. позбавлення волі. Уся родина 
після цього була вислана на спецпоселення в Хабаровський край.

1953 з дозволу спецкомендатури К. вступив до Магаданського 
гірничого технікуму.

У 1957 брат К. звільнений, родині скасували режим спецпоселення.
Упродовж усіх чотирьох років навчання К. сперечався не лише 

зі своїми однолітками, але й зі спецкомендатурою, не вірячи офіцій-
ній пропаганді. У комсомол так і не вступив. Його постійно «оброб-
ляли».

Щойно одержавши 15.06.1957 диплом гірничого техніка, 17.06 К. 
заарештований і за ст. 58-10 КК РРФСР засуджений до 5 р. таборів. 
Карався в Магаданській обл., на Тайшетській трасі, в Іркутській 
обл., у мордовських таборах. Відбувши термін, К. повернувся в Украї-
ну. За фахом улаштуватися на роботу не міг, доводилося часто зміню-
вати місце роботи. Постійно перебував під наглядом КГБ, була на-
віть спроба звинуватити його в диверсії, але «докази» не трималися 
купи і справу припинили.

1963 К. одружився, народилася донька, та шлюб виявився не-
тривким – через 14 місяців сім’я розпалася.

Писати К. почав ще на Колимі. 1958 написав новелу «24 годи-
ни з життя в’язня». Переїжджаючи в Тайшет, К. втратив перший 
свій твір, але відновив його в 1961. Між 1962-1972 К. написав шість 
ліричних мініатюр, а з 1973 почав серію політично спрямованих 
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новел. У них осмислював минуле, сучасне і можливе майбутнє Ук-
раїни. У 1976 була написана новела «Оаза», найважливіший для К. 
твір, сюжет якого прислужився ідеї створення символічного пан-
теону України.

Постійні погрози КГБ, неможливість не лише опублікувати свої 
твори, але навіть показати їх будь-кому, призвели до того, що К. ви-
рішив покинути СРСР і в 1978 перейшов радянсько-іранський кор-
дон у районі ст. Такир (Туркменія). Він узяв з собою написані ним 
у різний час твори «24 години з життя в’язня», «Проблема планети 
«БК 666/3», «Tango Italiano», «Спогади про майбутнє» (1973), «Ска-
жи, що я мертвий» (1974), «Оаза», «Аморальний кодекс будівника 
комунізму» (1976), а також декілька улюблених творів в українських 
перекладах («Степовий вовк» Гессе, «Вибрані листи» Сенеки, «Сніги 
Кіліманджаро» Гемінґвея).

Перейшовши кордон, К. здався властям, пояснюючи, що про-
сить провести його в Британське посольство, що він хоче одержати 
політичний притулок у Великобританії. Однак, згідно з домовленіс-
тю між СРСР та Іраном, про віщо, звичайно, К. не знав, через 9 днів, 
01.10.1978, він був переданий радянським властям.

К. було пред’явлене звинувачення за ст. 62 КК ТРСР («зрада 
батьківщини») та 62 КК УРСР («антирадянська агітація і пропаган-
да»). 18.06.1979 К. був засуджений Львівським облсудом до 15 р. та-
борів суворого режиму і 5 р. заслання. Караючись у Пермських табо-
рах ВС-389/36 і 35, постійно проводив акції протесту проти позбав-
лення його кореспонденції, побачень. За 12 р. ув`язнення К. 590 діб 
провів у ШІЗО (штрафний ізолятор), 10 місяців у ПКТ (приміщення 
камерного типу), він був засуджений на 3 р. спецв’язниці (1981-1984, 
м. Чистополь, Татарія), 7 місяців був на пониженому харчуванні, не 
мав жодного побачення. К. стверджує, що найтяжчим у таборах був 
режим за Горбачова.

У 1987 К. категорично відмовився підписати будь-який па-
пірець, що став би умовою звільнення. 11.11.1990 К. звільнений 
останнім з українських політв’язнів. Вирок Львівського облсуду 
скасований.

1994 у Львові вийшла книга К. «Оаза-гора», що увібрала най-
важливіші його твори та спогади, у 1999 – збірка «Оновлений Дека-
лог поневоленого Українця».

Живе у Львові.
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Коваленко Іван Юхимович (нар. 13.01.1919 – за метрикою 31.12.1918, 
за паспортом 30.12.1918, с. Лецьки Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. – 18.07.2001, м. Боярка Києво-Святошинського р-ну, 
Київщина).

Учитель, поет.
З селян. Батько був талановитим хліборобом, бо вмів з невели-

кої ділянки одержати багатий урожай і прогодувати чималу сім’ю. 
Мусив вступити в комуну «Маяк батраків». Але згодом через спроби 
дбати одночасно і за власне господарство був з комуни виключений 
і піддався гонінням: садибу відібрали, хату зруйнували.

Мати К. перебралася в Переяслав, щоб дати дітям освіту. 7-річ-
ного Івана віддала в Переяславську школу №1. Взимку Іван вчився, 
влітку їхав у село і працював у комуні. Ледве вижив під час голодо-
мору 1932-33 рр., коли вимерла половина села. У школі вчився добре, 
захоплювався астрономією (школа мала власну обсерваторію), почав 
складати вірші. Не був ні піонером, ні комсомольцем. За непокір-
ність його тричі виключали зі школи.

Останні два роки навчання (9-10 кл.) жив і харчувався при школі, 
бо від батьків допомоги не отримував. По закінченні навчання за-
хворів на туберкульоз. Два роки працював у Києві на будівництві, 
опанувавши майже всі будівельні професії. Одночасно лікувався та 
вчився у 10 класі вечірньої школи, щоб отримати кращий атестат.

У 1938 р. як «срібний» медаліст вступив без екзаменів у Київсь-
кий державний університет на романо-германський факультет. У 1939 
році одружився з однокурсницею Іриною Павлівною Пустосміх, ро-
дом з Чернігова, з української інтелігенції (батько, Пустосмєхов П.П., 
репресований та розстріляний у 1937 р.). На курсі К. вже виділявся 
як яскрава особистість: складав вірші, малював, грав майже на всіх 
струнних інструментах.

До війни подружжя Коваленків закінчило 3 курси. Працювали 
на копанні окопів під Києвом. Намагалися евакуюватися, але пот-
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рапили в Пирятинське оточення. Окупацію пережили в Чернігові, 
перебиваючись випадковими заробітками (К. малював ікони і міняв 
їх по селах на продукти). Спілкувався з полоненими французами, 
які працювали в Чернігові. З поверненням червоних К. був призна-
чений директором єдиної вцілілої в Чернігові школи №4, та згодом 
довелося поступитися «партійним» кадрам, які повернулися з еваку-
ації. Надалі впродовж 4 р. працював з дружиною простим учителем, 
викладаючи іноземні мови та астрономію.

Щоб уникнути репресій за перебування на окупованій території 
та щоб завершити освіту, в 1947 р. з дворічним сином Олесем под-
ружжя Коваленків перебралося під Київ, у м. Боярка, де на той час 
жила мати К. Працювали в школі №1, де К. викладав астрономію, 
англійську, французьку та німецьку мови. Одночасно екстерном за-
кінчили університет, дипломи отримали у 1950 р.. Вели велику про-
світницьку роботу: зібрали велику шкільну бібліотеку, організували 
самодіяльний театр, ставили п’єси, організовували екскурсії та похо-
ди, влаштовували літературні вечори. Користувалися великим авто-
ритетом серед учнів та громадськості Боярки, але піддавались цьку-
ванню з боку парторганізації школи та райкому КПУ за перебування 
на окупованій території, але більшою мірою за непримиренність до 
всіляких неподобств у роботі школи (непрофесіоналізм та різні зло-
вживання адміністрації та парторганізації школи). У 1955 році К. 
звільнили з роботи. Деякий час не мав роботи, потім працював у 
військовому санаторії. Впродовж 5 р. його не допускали до педагогіч-
ної роботи, і лише у 1960 йому було дозволено викладати у вечірній 
школі. Протягом усіх цих років К. не припиняє писати вірші, все 
частіше звертаючись до громадянської тематики.

У 1961 р. на літературному вечорі, присвяченому 100-річчю з дня 
смерті Т.Шевченка, К. прочитав свій вірш відверто антирадянського 
спрямування «У поета тільки слово». Як з’ясувалося під час слідс-
тва, саме з цього моменту за ним було встановлено неофіційний 
нагляд КГБ.

У 1966 К. організував літературний вечір за участю шістдесятни-
ків Є.Сверстюка, В.Стуса, Н.Світличної.

У 60-х рр. К. пише чимало віршів національного спрямування 
і віршів, спрямованих проти комуністичної облуди та її служителів. 
У 1965 зазнайомився з істориком-культурологом Михайлом Кутинсь-
ким, у минулому політв’язнем (25 років сталінських таборів) і вели-
ким українським патріотом, який уклав багатотомну працю «Некро-
поль» з переліком усіх видатних українських діячів та зазначенням 
місць їхнього поховання. М.Кутинський заохотив К. до серйознішої 
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поетичної діяльності, сам видрукував першу самвидавську збірочку 
віршів К. «Червона калина» та спонукав його до впорядкування своїх 
віршів у збірки «Перлини» та «Недокошений луг». М.Кутинський осо-
бисто надіслав вірш К. «Червона калина» до газети «Нове життя» 
(м. Пряшів, Словаччина), де він був надрукований. Після цього К. 
друкує в «Новому житті» низку віршів та статей, зокрема, статті про 
Михайлівський собор та про музей І.Гончара у Києві. У Канаді вірші 
К. були видані невеликою збіркою на принтері. Ім’я К. стає відомим.

У домі К. прямо на книжкових полицях зберігалася практично 
вся література українського, почасти й московського самвидаву 60-х 
рр.. Його здебільшого привозив М.Кутинський. К. передруковував 
самвидав і давав його читати десяткам людей, в т.ч. і своїм учням.

Під час арештів української інтелігенції, 13.01.1972, К. теж був 
заарештований. Приводом стали поновлені на вимогу КГБ давні 
доноси директора школи, завуча, парторга та одного вчителя про те, 
що К. прилюдно в учительській назвав окупацію Чехословаччини 
1968 р. «фашистською акцією». Були допитані 140 учнів К. – жоден 
проти свого вчителя не засвідчив. То більше, на випускному вечорі 
1973 року його вже фактично звільненій з роботи дружині школярі і 
батьки влаштували овацію. (Навесні відбулися збори в школі з учас-
тю представника КГБ, їй пропонували засудити діяльність чоловіка 
в обмін на дозвіл працювати в школі, та вона відмовилась).

К. було інкриміновано «антирадянську агітацію та пропаганду» 
(ч. І ст. 62 КК УРСР), починаючи з 1961 р., а саме виготовлення та 
розповсюдження літератури самвидаву та розповсюдження його влас-
них віршів, як сказано у вироку, «антирадянського, націоналістич-
ного та наклепницького спрямування». Значний доробок поета на 
чернетках, писаних олівцем (а таких була переважна більшість) було 
знищено під час слідства.

На закритому суді адвокат Іван Єжов, як далекий від українсь-
ких справ, але добрий фахівець та чесна людина, зумів «збити» тер-
мін ув’язнення з 6 р. таборів та 3 р. заслання, як вимагав прокурор, 
до 5 р.. Суд тривав кілька днів, 13.07.1972 було зачитано вирок. Вин-
ним себе у вчиненні злочину К. не визнав, відмовився написати в 
пресу покаяного листа. Вірші, написані впродовж 10 місяців у слід-
чому ізоляторі, майже всі загинули на етапах. Лише декілька зберег-
лося завдяки адвокатові.

Карався К. в пермському таборі суворого режиму ВС-389/35 
(ст. Всесвятська, пос. Центральний). Спілкувався з колишніми воя-
ками УПА М.Симчичем, В.Підгородецьким, Є.Верхоляком та інши-
ми, які любили слухати його вірші, з шістдесятниками І.Світличним, 
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М.Коцом, І.Калинцем, Т.Мельничуком, Є.Пронюком, С.Ґлузманом, 
В.Марченком та ін.. Вчив політв’язнів іноземних мов (зокрема фран-
цузької – І.Світличного, англійської – В.Буковського). Вчив англій-
ської мови євреїв, які збиралися виїздити з СРСР. Писав вірші, та 
майже всі вони вилучалися табірною адміністрацією і знищувались. 
Лише деякі дійшли у листах дружині чи збереглися у феноменальній 
пам’яті поета. Поезію К. високо оцінював І.Світличний. Під кінець 
терміну етапований у Київ і звільнений 13.01.1977 р. інвалідом ІІ гру-
пи (гіпертонія).

Два роки домагався запису в трудовій книжці про звільнення 
з роботи, щоб призначили пенсію (57 крб.) Підтримував зв’язки з 
колишніми політв’язнями. Реабілітований 1991. Після звільнення 
продовжував літературну діяльність.

1995 р. учениця і друг сім’ї Коваленків Ольга Рожманова видала 
своїм коштом книжку віршів К. «Недокошений луг». 1996 р. СБУ 
повернула долучені до справи матеріали, серед них деякі вірші поета. 
1999 р. до 80-річчя К. у видавництві «Освіта» вийшла більша збірка 
поезій К. «Джерело».

Помер К. 18.07. 2001, похований у Боярці.
Син Олесь, 1945 р.н., – відомий перекладач української кла-

сики на англійську мову, у зв’язку з переслідуваннями батька став 
«невиїзним» і мусив працювати в бюро перекладів. Дочка Марія (у 
шлюбі Кириленко), 1957 р.н., закінчила Київський Державний інс-
титут іноземних мов, за спеціальністю не працювала, зараз бібліоте-
кар в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України; має 
дітей Івана, 1988 р.н. та Ольгу, 1991 р.н.
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Ковальов Сергій Адамович (нар. 2.03.1930, м. Середина-Буда Сум-
ської обл.)

Біофізик. Правозахисник, член Ініціативної групи захисту прав 
людини в СРСР, редактор «Хроники текущих сыбытий». Політичний 
і громадський діяч.

Народився в родині залізничного службовця. У дитинстві та юнос-
ті жив у робочому селищі Подлипки під Москвою. У 1952 закінчив 
біологічний факультет МДУ, у 1955 – аспірантуру цього факультету. 
Кандидат біологічних наук. Автор більше шістдесяти наукових праць, 
досліджував електрофізіологію міокардальної тканини. У 1965–1969 – 
старший науковий співробітник і керівник відділу міжфакультетської 
лабораторії математичних методів у біології (МДУ), один із провідних 
спеціалістів лабораторії. У 1969–1974 – старший науковий співробіт-
ник Московської рибоводно-меліоративної дослідної станції.

Неприйняття комуністичної ідеології та форм радянського сус-
пільного життя сформувалося в К. ще в дитинстві. Саме ця обставина 
змусила його відмовитися від думки стати гуманітарієм – юристом 
або істориком – і вибрати кар’єру вченого-природника. Однак саме 
в 1948, коли К. вступив в університет, почалася епоха неподільно-
го панування «лисенківщини»; таким чином, ситуація в біологічній 
науці виявилася не менш ідеологізованою, ніж у гуманітарних дис-
циплінах.

Перший виступ К. проти доктрин Т.Д. Лисенка відноситься до 
1956 – тоді він став одним з авторів листа в деканат біологічного 
факультету МДУ про необхідність докорінного перегляду універси-
тетських курсів генетики для того, щоб у них були відбиті й інші 
наукові погляди. Під тиском партійних і комсомольських функціоне-
рів більшість тих, що підписалися, зняли свої імена; К. був серед тих 
небагатьох, хто відмовився це зробити. Утім, ніяких наслідків для К. 
цей вчинок не мав, хоча, очевидно, саме тоді він потрапив у поле зору 
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КГБ (історія з листом через півроку випливла в бесіді зі співробіт-
никами держбезпеки, які намагалися завербувати К. в інформатори).

Імпульсом до початку правозахисної діяльності стала «справа 
Синявського і Даніеля»: не будучи особисто знайомим з письменни-
ками, К. організував в Інституті біофізики кілька листів у їхній за-
хист. У 1967–1968 взяв участь у протестних кампаніях навколо «про-
цесу чотирьох» і суду над учасниками «демонстрації сімох».

У травні 1969 разом з найближчим другом і колегою з МДУ 
Олександром Лавутом увійшов до складу Ініціативної групи захисту 
прав людини в СРСР; після цього був змушений піти з роботи. Його 
підпис стоїть під більшістю документів групи.

З вересня 1974 – член радянської секції «Міжнародної амністії».
З початку 1972 ввійшов у коло видавців «Хроники текущих со-

бытий» (ХТС) і незабаром став редагувати бюлетені. Один із творців 
ідеології та стилю подачі інформації в ХТС (максимально точного 
і сухого, з відсиланнями до чинних норм права), що стало потім 
стилістичною основою для більшості правозахисних документів. Під 
його загальною редакцією були підготовлені випуски 24–33 (і, част-
ково, 34).

7.05.1974, після півторарічної перерви у виданні, К., Тетяна Ходо-
рович і Тетяна Великанова передали три випуски ХТС групі захід-
них кореспондентів і опублікували заяву, якою взяли на себе відпо-
відальність за її подальше видання.

Підтримував тісні зв’язки з литовськими дисидентами, допо-
магав передавати на Захід «Хроніку Литовської католицької церкви». 
З 1969 постійно піддавався позасудовим репресіям: допити, обшуки, 
28.12.1974 у Москві був заарештований і етапований у Вільнюс. Вер-
ховним судом Литовської РСР (12.12.1975) засуджений за ст. 70 ч. 1 
КК РСФСР (аналог ст. 62 КК УРСР) до семи років таборів і трьох 
років заслання. На процесі не визнав себе винним, активно полемі-
зував із прокурором і суддею, за що був виведений із зали суду. На 
суд у Вільнюс приїжджали Андрій Сахаров, з яким К. зв’язувала 
давня дружба, інші московські правозахисники. На захист К. була 
розгорнута широка міжнародна кампанія, петицію «Свободу Сер-
гієві Ковальову» (січень 1976) підписало 178 осіб, лист підтримали 
політв’язні пермських політичних таборів, Дубравлагу і Владимирської 
в’язниці. Арешт і засудження батька привели в правозахисний рух 
його сина Івана Ковальова.

Термін відбував у пермських політичних таборах. Брав активну 
участь в акціях табірного опору. У 1980 за «порушення режиму» був 
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переведений у Чистопольську тюрму. У 1982–1984 відбував заслання 
в сел. Матросово Магаданської обл. (де перед цим каралися В.Стус, 
З.Попадюк), працював різноробом, потім лаборантом.

Після звільнення оселився в м. Калінін (нині Твер). У 1987 по-
вернувся в Москву. Відразу ж включився в громадську діяльність, 
брав активну участь у демократичних ініціативах: один із засновни-
ків прес-клубу «Гласность» (1987–1989), один з організаторів Між-
народного громадського семінару (грудень 1987), член відродженої в 
1989 Московської Гельсінкської групи. У січні 1989 на першому з’їзді 
товариства «Меморіал» був обраний у його правління.

30.05.1988 був запрошений на прийом до президента США Р. Рей-
гана під час його першого візиту в Москву, виступив там з промовою.

Із середини 1989 за запрошенням А.Сахарова став одним зі спів-
голів проектної групи по правах людини Міжнародного фонду за ви-
живання і розвиток.

У січні 1990 ввійшов у виборчий блок «Демократическая Рос-
сия» (з жовтня 1990 – рух «Демократическая Россия»), однак ніколи 
не займав у ньому виборних посад.

У березні 1990 був обраний народним депутатом РРФСР. На I 
З’їзді народних депутатів (травень-червень 1990) був обраний чле-
ном Президії Верховної Ради, головою Комітету Верховної Ради 
РРФСР по правах людини. Добився амністії всім політв’язням, які 
ще залишилися в неволі (останні десять осіб звільнені в лютому 
1992). Один з авторів Закону про реабілітацію жертв політичних 
репресій. За ініціативою К. у законодавство були внесені зміни, 
спрямовані на забезпечення прав ув’язнених, поліпшення їхньо-
го становища. В апараті його Комітету працювали багато учасни-
ків правозахисного руху: Юрій Шиханович, Арсеній Рогинський, 
Надія Ємелькіна та інші.

К. – один з організаторів I Міжнародного конгресу пам’яті А. Са-
харова «Світ, прогрес і права людини», що відбувся 21–25.05.1991 в 
Москві. Постійно бере участь у конгресах і конференціях з прав лю-
дини, які проводяться в Росії.

У жовтні 1993 схвалив розпуск З’їзду народних депутатів РФ, 
однак заявляв протест проти дій міліції на вулицях Москви під час 
дії надзвичайного стану. Указом Президента Б.Єльцина призначе-
ний Головою комісії з прав людини при Президенті Росії.

У 1993, 1995, 1999 – депутат Державної Думи. Як Уповноважений 
з прав людини РФ у грудні 1994–1996 опинився в центрі протестних 
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дій проти воєнної операції в Чечні. У червні 1995 був посередником 
на переговорах уряду Росії з терористами, які захопили заручників 
у м. Будьонівську Ставропольського краю. У січні 1996 на знак про-
тесту проти продовження війни склав із себе повноваження Голови 
комісії з прав людини при Президенті.

К. – співголова російського товариства «Меморіал». Живе в 
Москві.

Н.А. Митрохін. Москва



3�4

КОЛЯСКА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

КОЛЯСКА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Коляска Іван Васильович (нар. 5.10.1915, Канада – п. 21.10.1997, 
м. Київ).

Канадський комуніст, згодом дисидент.
Рід К. з Буковини. Батько приїхав у Канаду 1912 р., мати 1913. 

Батьки 1916 р. купили ферму, де працювали влітку, а взимку – на 
шахті. Жилося тяжко. До того, батько скалічів у шахті, через кілька 
років помер. Сім’я збула ферму і поселилася в шахтарському міс-
течку Тімінс. З 16 р. К. блукав по Канаді в пошуках роботи. Це був 
період економічної кризи, під час якої поширювався комуністичний 
рух. Серед українців ішли розмови, що в СРСР безробіття нема, усі 
працюють і будують суспільство без експлуатації людини людиною. 
К. щиро захопився комуністичними ідеями і вступив у компартію.

1944 К. приїхав до Саскатуну, отримав ступінь бакалавра гума-
нітарних наук з історії, згодом магістра. 10 р. учителював, став відо-
мим діячем Комуністичної партії Канади.

1963 партія послала К. на навчання до Вищої партійної школи 
при ЦК КПУ. Тут і відкрився йому в усій своїй непривабливості 
комуністичний «рай» з його брехнею, страхом, бідністю, безгоспо-
дарністю і відсталістю. Особливо вразила його тотальна русифікація 
України. Переконався, що це не союз вільних народів, а Російська 
імперія. К. почав збирати інформацію і документи з цієї тематики та 
відсилати їх заклеєними в обкладинках книжок у Канаду. Причому 
робив це через наскрізь кагебістське «Товариство культурних зв’язків 
з українцями за кордоном». КГБ перехопив два документи про ру-
сифікацію середніх технічних училищ і в липні 1965 заарештував 
К. А запідозрили К. тому, що зазнайомився з Борисом Антоненком-
Давидовичем, Іваном та Надією Світличними, Іваном Дзюбою, Та-
расом та Зиновією Франками, Аллою Горською, журналістом Віта-
лієм Шевченком та іншими українськими патріотами.

Кілька тижнів К. утримували під арештом і допитували. Він 
нічого не сказав по суті справи. Щоб уникнути міжнародного скан-



3�5

КОЛЯСКА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

далу, К., як писала тоді газета «Літературна Україна», «видворили за 
межі СРСР». По дорозі до аеропорту кагебіст казав: «Іване Васильо-
вичу, подивіться на Дніпро, бо ви його більше ніколи не побачите!». 
Та кагебіст помилився.

У Канаді К. опинився між двома вогнями: комуністи вважали 
його зрадником, а націоналісти – вишколеним аґентом КГБ, якого 
послали розкладати їхній табір. Втім, це тривало недовго. У березні 
1968 вийшла його книжка «Edukation in Soviet Ukraine» (українською 
«Освіта в Радянській Україні» – 1970). Твір став сенсацією. У ньому 
вперше на основі документів, яких ніколи не було за межами СРСР, 
показана суть совітської національної політики. На книжку було без-
ліч рецензій і відгуків. Комуністи Канади і США шаленіли, у рядах 
цих компартій, які живилися дотаціями з СРСР, почався розбрат, пар-
тії покинуло багато членів, вони почали катастрофічно занепадати.

1970 р. в Торонто вийшла книжка К. «Два роки в Радянській 
Україні», 264 с.; 1972 – «Поглянь, товаришу, – люди сміються», 164 с. 
(австралійський варіянт 1985 – «Сміх крізь сльози», 146 с.); 1979 – 
«Розвіяні ілюзії. Історія українських прокомуністичних організацій 
Канади», 263 с. (John Kolasky. The Shattered Illusion. The History of 
Ukrainian Pro-Communist Organizations in Canada. PMA Books, 1979. – 
254 p.); 1990 – «Партнери у тиранії. Нацистсько-совітський пакт про 
ненапад 23.09. 1939 року», 158 с.. У них автор далі обґрунтовував свою 
позицію, викривав зло московської імперії і комунізм.

К. мав сотні публічних виступів у Канаді та США. Крім того, він 
переклав англійською мовою статті В.Мороза і 1974 видав їх книж-
кою «Репортаж із заповідника ім. Берія»; 1988 р. видав англійською 
збірку «Україна й поневолені нації. Їхня боротьба за національну 
свободу. Вибрані статті і промови колишнього прем’єр-міністра Ук-
раїни Ярослава Стецька. Нью-Йорк, 648 с.; також книжку «Пророки 
і пролетарі. Документи про історію піднесення і занепаду комунізму 
в українців Канади. Едмонтон, 1990 (понад 400 документів).

З настанням перебудови К. допомагав національно-демократич-
ним силам в Україні, особливо УГС, а потім УРП, збираючи для них 
у діаспорі оргтехніку, організовуючи гуманітарну допомогу.

К. знову приїхав в Україну 21.08.1991, якраз під час путчу ГКЧП, 
вступив в УРП, був радником її Голови. 1993 р. домагався українсь-
кого громадянства, але влада йому нічого не відповіла. К. щороку 
проводив в Україні по кілька місяців, об’їздив майже всі області зі 
своїми переконливими антикомуністичними виступами.

Жив у с. Хотів Києво-Святошинського р-ну у Л.Лук’яненка. По-
хований у Хотові.
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Коневич Іван Йосипович (нар. 10.03.1931 р., с. Брошнів Рожнятів-
ського р-ну Івано-Франківської обл.)

Член Об’єднаної партії визволення України.
Батько, Йосип Максимович, 1884 р.н., та мати, Юстина Семенів-

на, 1889 р.н., були хліборобами. Мали двох синів і дочку.
У жовтні 1947 р. сім’ю за співпрацю з повстанським рухом вивез-

ли в Караганду на шахти, поселили в старих конюшнях. Брат Ми-
хайло 1948 р. втік до Брошнева. Батько захворів, Іван мусив іти на 
будівництво, згодом працював слюсарем-монтажником на збагачу-
вальній фабриці. З 1954 р. навчався в будівельній школі.

1956 р. переселенці були звільнені з-під нагляду комендатури. 
Отримавши паспорт, К. повернувся у Брошнів, влаштувався на лісо-
комбінат «Осмолода» робітником сушильного цеху. Заробітки були 
дуже малі, то він влаштувався завскладом промартілі ім. Лаврищева 
у м. Долина.

У Брошневі довідався про діяльність Об’єднаної партії визволен-
ня України, яка існувала з 1955 р. Навесні 1958 р. були прийняті її 
статут і програма. Організація ставила завдання об’єднати в боротьбі 
за незалежність України всі верстви населення і домогтися виходу 
з СРСР, опираючись на Конституцію, яка залишала таке право за 
кожною республікою. Мали намір зв’язатися з організаціями такого 
спрямування в інших республіках.

ОПВУ вела усну агітацію, пробуджувала національну свідомість 
молоді. Друкованих матеріалів не мали, але намірялися придбати дру-
карську машинку.

Діяли групи в м. Коломиї, с. П’ядики, в Івано-Франківську, у 
селах Брошневі та Вигоді. Кандидатури обговорювали на закритих 
зборах, потім їм пропонували вступити до організації. Клятва скріп-
лювалася підписом кров’ю. Збиралися в П’ядиках, у Вигоді, Долині, 
в Коломиї, на час зборів виставляли охорону, суворо дотримувалися 
конспірації, діяли під псевдоніми (К. – «Червоний»).
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ОПВУ була викрита за доносами двох її членів. Арешти розпо-
чалися 4.12.1958 р., К. був заарештований у Брошневі 6.12. Станіслав-
ський обласний суд за звинуваченням у проведенні антирадянської 
націоналістичної діяльності 10.03.1959 р. засудив К. за ст.ст. 54-І-
а та 54-11 КК УРСР до 7 р. позбавлення волі. Б.Ґерманюк, Я. Тка-
чук, М.Площак, І.Струтинський та Б.Тимків були засуджені до 10 р. 
ув’язнення в таборах суворого режиму, М.Юрчик – до 7 р., В.Пло-
щак – до 2 р. Ще 20 членів ОПВУ пройшли по справі свідками.

К. карався в таборі № 7 у Мордовії. Звільнений 6.12.1965 р. По-
вернувшись додому, влаштувався у Брошнівський міжколгоспбуд, 
та КГБ не давав спокою. Мусив виїхав в Караганду. 1973 р. знову 
повернувся в рідне село, до пенсії працював слюсарем-ремонтником 
на Брошнівському лісокомбінаті.

Брав активну участь у створенні НРУ, у будівництві Могили 
борців за волю України.

18.08.1992 р. реабілітований згідно з Законом УРСР «Про реабілі-
тацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.05. 1991 р. Прожи-
ває в селищі Брошнів-Осада.

Бібліоґрафія:
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Концевич Євген Васильович (нар. 05.06.1935, с. Млинище Жито-
мирського р-ну Житомирської обл.)

Письменник, дисидент, «символ і легенда покоління шістдесятни-
ків» (Іван Дзюба).

Рятуючись від голоду, в 1947 родина перебралася в Житомир. 
Батько, завісивши вікна, таємно підробляв на швейній машинці, за 
що його переслідували як «приватного підприємця» – син запам’ятав 
обшук 1949. На собі відчув і презирство «городських» російсько-
мовних ровесників до своєї «сільської» мови. Це і був ґрунт для фор-
мування національної свідомости.

1952 9-класник Євген, пірнувши в річку, зламав хребет. З тих 
пір він не ходить, інвалід першої групи. Ціною неймовірних зусиль 
юнак тримався за життя і знайшов у ньому своє місце.

Він не мріяв стати письменником. Але доля звела його з Василь-
ком Хомичевським – сином блискучого перекладача античної літе-
ратури Бориса Тена, з братами Валерієм і Анатолієм Шевчуками, – і 
перед ним відкрився неозорий світ словесности. К. пробує писати. 
Його оповідання публікувалися в ґазеті «Літературна Україна», у 
журналах «Вітчизна», «Дніпро», «Україна» та ін.

1963-65 К. навчався на заочному відділенні Житомирського пед-
інституту. Після виходу в 1964 збірки оповідань «Дві криниці» прий-
нятий до Спілки письменників України.

Місцеві партчиновники хотіли було створити з К. такого собі  
місцевого «Павку Корчагіна». До нього почали ходити піонери й 
пенсіонери. Сама секретар обкому КПУ з ідеології О.Чорнобривцева 
аґітувала його вступати в партію. Він відмовився, бо жива його душа 
тягнулася до людей іншого спрямування.

До Житомира, на Другий Шевченківський провулок, 12, приїз-
дили люди, яких пізніше назвали шістдесятниками. На його 30-річчя, 
5 червня 1965, приїхали Алла Горська, Іван, Леоніда та Надія Світ-
личні, Є.Сверстюк, В.Чорновіл, М.Плахотнюк, І.Жиленко, М.Гуць, 
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Г.Возна-Кушнір, В.Цимбал, Б.Мамайсур. Розмовляли, співали, жар-
тували. Євген був щасливий. Колишній сусід Оксентій Мельничук, 
який вибивався в номенклатуру, приніс показати альбом, у якому 
К. після від’їзду друзів виявив підслушку і знешкодив її – КГБ вже 
готувався до серпневих арештів 1965. Нагрянув обшук... Сам началь-
ник обласного КГБ полковник І.І.Юдін з групою своїх підлеглих ви-
магав видати підслушку і зберігати таємницю, умовляв К. працюва-
ти на їхню установу. К. рішуче відмовився – і ганебна історія стала 
відомою всій дисидентській Україні. Про неї розповідали закордонні 
радіостанції. Той же Юдін запропонував К. виступити в пресі про-
ти зарубіжних публікацій про «подарунок» на день народження. К. 
знову відкинув пропозицію... Через 7 років майор КГБ Медвецький 
цинічно повчав на допиті: «Ви, Євгене Васильовичу, свій життєвий 
хребет зламали не тоді, коли стрибнули з кручі в річку, а тоді, коли не 
послухалися доброї поради Івана Івановича і не допомогли нам».

18.04.1972 в К. знову був обшук у зв’язку з новою хвилею арештів 
шістдесятників: вилучили 17 документів самвидаву, багато рукописів, 
листів, друкарську машинку та інше. «Якби той лежачий труп устав, 
він усе одно не ходив би. Він у нас сидів би...», – відверто сказав один 
житомирський кагебіст.

Житомирська письменницька організація на чолі з В.Канівцем 
двічі намагалася виключити К. з членів Спілки письменників, але 
партійні боси згори осмикнули: «Не робіть із нього великомучени-
ка». К. перестали публікувати. Він був щільно обставлений стука-
чами.

Обструкція тривала до середини 80-х. 1985 вийшла друга збірка 
оповідань К. «Ідучи вулицею». Виходили книги перекладів з поль-
ської та російської мов.

К. з оптимізмом вітав національне відродження кінця 80-х – по-
чатку 90-х. Будучи поза політичними організаціями, він, то більше, 
має вплив на національно-культурне, літературне, політичне життя 
в Житомирі, на духовне відродження України. К. користується ве-
личезною повагою і любов’ю в колах української інтеліґенції.

«Євген Концевич – людина величезної притягальної сили». 

(В.Чорновіл)

«У нашому нестабільному, усе більш несправжньому світі, є ма-
ленький справжній острівець, який тримається загадковою силою». 

(Є.Сверстюк)
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«Євген Концевич свого роду символ і легенда для цього покоління – 
покоління шістдесятників. Це дивовижна людина, яка завжди всіх на-
дихала, не його треба було підтримувати, як здавалося б, – він усіх 
підтримував і підживлював енергією...»

(І.Дзюба)

«Він тримається так, ніби нема в нього ніякої біди і хвороби, а прос-
то в нього така манера – приймати гостей лежачи».

(В.Шевчук)

К. – лауреат Всеукраїнської премії в галузі літератури й мистецтв 
імені Івана Огієнка (1999). Член Всеукраїнського товариства політич-
них в’язнів і репресованих, заступник головного редактора журналу 
«Косень».

Указом Президента України від 26.11.2005 нагороджений орде-
ном «За мужність» ІІІ ступеня.
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Корольчук Семен Ісидорович (нар. 11.11.1930 р., с. Глинськ Здол-
бунівського р-ну Рівненської обл.).

Член Українського Національного Фронту.
З селянської греко-католицької сім’ї. Після восьмирічки всту-

пив до Рівненського медичного училища, яке закінчив 1949 р. Як 
відмінник навчання скерований до Львівського медичного інститу-
ту, закінчив його 1955 р. Одружився, має двоє дітей. Працював лі-
карем у Турківській районній лікарні на Львівщині, з 1959 – лікар-
акушер Львівської обласної лікарні охмадиту. Готував кандидатську 
дисертацію.

Як багато хто з української інтелігенції того часу, діставав, чи-
тав і розповсюджував літературу самвидаву.

11.04.1967 р. К. був затриманий у справі Українського Національ-
ного Фронту. Піддавшись тискові кагебістів, погодився показати, де 
сховав журнали «Воля і Батьківщина», одержані від Івана Губки. На-
ступного дня його з-під варти звільнили, а 13.04 в його присутності 
в с. Глинськ Здолбунівського р-ну Рівненської обл. на горищі матері 
кагебісти вилучили 11–15 числа журналу, а також книжки Андрія 
Чайковського «Сонце заходить» та «Козацька помста».

Тоді К. не судили, однак установили за ним стеження з бруталь-
ним втручанням у приватне життя, що призвело до розпаду сім’ї.

КГБ не мав ніяких нових матеріалів проти К., однак заарешту-
вав його 21.04.1971. Перед обшуком кагебісти під орудою відомого 
львівського «фахівця з політичних справ» слідчого Мирослава Боєч-
ка підкинули в помешкання К. книжечку Івана Крип’якевича «Ми-
хайло Грушевський: життя і діяльність», 1935 р. вид., та брат Іван ус-
тиг її переховати. Книжку не знайшли, що викликало лють Боєчка. 
Тоді він вилучив радіоприймач, бо, мовляв, К. слухав висилання за-
кордонних радіостанцій і переказував їх іншим, вів розмови антира-
дянського, націоналістичного спрямування. Були допитані десятки 
знайомих К., але вони не сказали про К. чогось компрометуючого. 
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Докази К., що він після 1967 р. нічого протиправного не зробив, не 
бралися до уваги. Навпаки, з метою шантажу Боєчко спрямував К. 
на психіатричну експертизу до Центрального науково-дослідного ін-
ституту судової психіатрії ім. В.П.Сербського в Москві, де він перебу-
вав з 23.06 до 27.07.1971 і був визнаний осудним.

Усі інкриміновані К. факти стосувалися 1965-66 рр., про які він 
розповів слідству і судові у справі УНФ 1967 р.. Так, його звинува-
тили, що в 1965 р. одержав від львів’янина Василя Кобилюха статтю 
«З приводу процесу над Погружальським», дав її членові УНФ Іванові 
Губці, відтак вона була опублікована в ч. 16 ж. «Воля і Батьківщина». 
Губці ж він давав «Щоденник» Василя Симоненка, два номери жур-
налу «Сучасність», що видавався тоді в Лондоні, фотоплівку з текс-
том «З енциклопедії українознавства». Одержані 1966 р. від І.Губки 
№№ 11 – 15 журналу «Воля і Батьківщина» тоді ж давав читати знайо-
мим, зокрема, Євстахові (Остапові) Пастуху, на якого, як сказано у 
вироці, К. «систематично впливав в антирадянському дусі, висловлюю-
чи наклепницькі вигадки, що порочать радянський суспільний лад».

Отже, як писав тоді журнал «Український вісник», справою К. КГБ 
намагався виправити свої недавні «ліберальні» помилки.

Є.Пастуха звинуватили в цій же справі за ст. 187-І («Розповсюд-
ження наклепницьких вигадок, що паплюжать радянський держав-
ний і суспільний лад»). Він розкаявся, все розповів про К. і його 
ще до суду, 29.07.1971, звільнили під розписку. Вироком Львівського 
обласного суду від 7.09. 1971 Є.Пастухові було призначено кару 6 міс. 
ув’язнення, яку він відбув під слідством. Отже, вирок йому виносив 
не суд.

К. дістав 4 р. ув’язнення в таборах суворого режиму за ч.І ст. 62 
КК УРСР. Карався в мордовських та пермських таборах.

Після звільнення не міг прописатися у Львові, у зв’язку з чим 
еміґрував у США. Тепер повернувся в Україну, живе у Львові. Зустрі-
чався з колишнім слідчим Боєчком, який напідпитку хизувався, що 
має від України добру пенсію.
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Костенко Ліна Василівна (нар. 19.03.1930, м. Ржищів Київської обл.)
Видатна поетеса. Її лірика була однією з духовних опор покоління 

шістдесятників.
Народилася в родині вчителів. З 1936 р. живе в Києві. Закінчила 

школу, навчалася в педінституті. З 1952 навчалася в Московському 
Літературному інституті ім. Горького, який закінчила з відзнакою 
1956 р.. Перший вірш склала в окопі, перші публікації – 1946 р. Пер-
ші книги К. «Проміння землі» (1957), «Вітрила» (1958), «Мандрівки 
серця» (1961) були новим словом в українській поезії, що повертало 
літературу з ідеологічних шорів «партійності» у сферу мистецтва.

На початку 60-х К. брала участь у літературних вечорах Клубу 
творчої молоді. Починаючи з 1961 піддавалася критиці за «аполітич-
ність». Був знятий з плану знімання фільм за сценарієм К. «Доро-
гою вітрів». 8.04.1963 р. на ідеологічній нараді секретар ЦК КПУ з 
ідеології А.Скаба в дусі погромної березневої зустрічі М.Хрущова з 
діячами літератури й мистецтва («Ми проти мирного співіснування в 
сфері ідеології») сказав: «Формалістичні викрутаси зі словом немину-
че призводять до викривлення і затемнення ідейно-художнього змісту 
твору. А що справа саме така, свідчать деякі твори молодих поетів 
М.Вінграновського, І. Драча, Л.Костенко». Це був сигнал для погрому 
покоління шістдесятників.

1963 знімають з друку книжку віршів К. «Зоряний інтеґрал», 
книжка «Княжа гора» знята з верстки. Фільм за сценарієм К. і Ар-
кадія Добровольського «Перевірте свої годинники» – про українсь-
ких поетів, які загинули на війні, знятий у 1964, – на екрани не 
вийшов. Він був так перероблений під назвою «Хто повернеться – 
долюбить», що К. відмовилася від авторства.

1961 – 1977 рр. вірші К. лише зрідка проривалися в пресу. Деякі 
ходили в самвидаві, публікувалися в Польщі, Чехословаччині. 1967 
добірка віршів К. вийшла у Нью-Йорку в антології «Шістдесят пое-
тів шістдесятих років».
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У листопаді 1965 К. разом з кінорежисером С.Параджановим, 
композиторами В.Кирейком і П.Майбородою, авіаконструктором 
О.Антоновим, письменниками Л.Серпіліним та І.Драчем спрямува-
ла в ЦК КПУ та ЦК КПРС лист-протест проти арештів української 
інтеліґенції у серпні – вересні, де вимагалося відкритого публічно-
го розгляду справ заарештованих. К. приїхала 15.04.1966 у Львів на 
суд над М.Осадчим, М.Зваричевською та братами М. і Б. Гориня-
ми. Коли підсудних заводили в приміщення суду, разом з М.Драчем, 
М.Холодним, В.Чорноволом кидала їм квіти і гукала «Слава!», про-
рвалася до М.Зваричевської і вклала їй у руку плитку шоколаду, яку 
конвой тут же відібрав. Разом з І.Драчем К. звернулася до редакції 
журналу «Жовтень» (тепер «Дзвін») і до львівських письменників з 
пропозицією виступити на захист заарештованих. Письменники не 
зважилися на протест, але подали в суд клопотання з проханням 
передати їм на поруки Б.Гориня як наймолодшого з заарештованих. 
Усе це не вплинуло на перебіг судів, але мало величезне моральне 
значення.

На відкритих партійних зборах у Спілці письменників Украї-
ни (СПУ) 26.05.1966, де таврували «націоналістичних відщепенців», 
частина молоді влаштувала овацію К., яка відстоювала свої позиції і 
захищала І.Світличного, П.Заливаху, М.Косіва і Б.Гориня.

15.11.1967 К. була присутня на суді В.Чорновола у Львові, після 
чого разом з І.Дзюбою, І.Світличним, Н.Світличною надіслала листа 
П.Шелестові. У ньому суд кваліфікувався як суцільне порушення 
процесуальних норм.

1968 К. підписує «листа 139» про порушення прав людини в 
УРСР, пише листа на захист ув’язненого В.Чорновола у відповідь на 
наклеп на нього О.Полторацького в газеті «Літературна Україна» від 
16.07.1968. Після цього секретар ЦК з ідеології В.Маланчук вніс ім’я 
К. в ще один «чорний список», воно в радянській пресі не згадуєть-
ся. «Пасаж мовчання» стає повним. К. працює «в шухляду», прояв-
ляючи твердість і безкомпромісність: жодного слова на славу КПРС 
чи Леніна вона не написала.

1973 К. попала в новий «чорний список» В.Маланчука. Того ж 
року за участь у похороні талановитого редактора Володимира Під-
палого за доносом заступника парторга СПУ М.Рудя заввідділом 
культури ЦК КПУ М.Іщенко в доповідній записці для ЦК рекоменду-
вав репресивні заходи проти К. та І.Драча.

Тільки в 1977 виходить збірка віршів К. «Над берегами вічної рі-
ки», а в 1979, після відходу В.Маланчука, за спеціальною постановою 
Президії СПУ вийшов історичний роман у віршах «Маруся Чурай», 
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що пролежав без руху 6 років. Роман приніс К. справді всенародну 
славу. Разом зі збіркою «Неповторність» (1980) він 1987 був відзначе-
ний Державною премією ім. Т.Шевченка. Виходять збірки віршів «Сад 
нетанучих скульптур» (1987), книга для дітей «Бузиновий цар» (1987) 
«Вибране» (1989), історичний роман у віршах «Берестечко» (1999).

І.Світличний відніс поезію К. до «зірок першої величини».
К. – лауреат премії ім. Франческо Петрарки (1994) і Міжна-

родної літературно-мистецької премії ім. Олени Теліги (2000), по-
чесний професор Національного університету «Києво-Могилянська 
академія».

К. живе в Києві.
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Коряґін Анатолій Іванович (нар. 15.09.1938 р., м. Канськ, Краснояр-
ського краю).

Лікар-психіатр, консультант Робочої комісії з розслідування вико-
ристання психіатрії в політичних цілях.

Батько К. загинув на фронті під час війни. К. 1963 закінчив 
Красноярський медінститут, 1970 – аспірантуру при Харківському 
науково-дослідному інституті неврології і психіатрії. 1972 захистив 
кандидатську дисертацію на тему «шизофренія».

Працював заступником головлікаря з лікувальної роботи Красно-
ярської крайової психіатричної лікарні в м. Кизил Тувинської АРСР, 
а з 1978 – лікарем у Харківському обласному психоневрологічному 
диспансері.

Одружений, батько трьох синів.
У діяльності Робочої комісії з розслідування використання пси-

хіатрії в політичних цілях (РК) як лікар-консультант брав участь із 
грудня 1979.

Обстежив і визнав здоровим активіста профспілкового руху шах-
тарів з Донецька О.Нікітіна у вересні 1980, якого, однак, 06.01.1981 
втретє запроторили до Дніпропетровської СПЛ за виступи на захист 
трудових прав шахтарів і за інтерв’ю, яке він дав іноземним жур-
налістам.

Практиці використання радянської психіатрії на службі КГБ К. 
присвятив статтю «Пацієнти поневолі», опубліковану в 24-му випус-
ку «Інформаційного бюлетня» РК.

Двічі К. намагався поїхати в Москву, але обидва рази був знятий 
з потяга за вигаданим приводом. При цьому його обшукували.

Відчуваючи, що його можуть заарештувати, передав Московській 
Гельсінкській групі (МГГ) «Відкриту заяву». Вона із подачі С.В.Кал-
лістратової була опублікована на Заході.

«Діагностика психічних захворювань, яким я як лікар займався,– 
мій професійний обов’язок, і може бути предметом розгляду тільки для 
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компетентних у ній професіоналів, а не для представників КГБ, проку-
ратури, суду»,– писав він у листі.

К. заарештований 13.02.1981.
На суді йому інкримінували: виготовлення й розповсюдження 

статті «Пацієнти мимоволі», скорочений варіант якої був опубліко-
ваний у російському закордонному журналі «Посев» № 2 за 1981, 
статті «Добро, зло, насильство», опублікованої в журналі «Ланцет», 
індивідуальної карточки обстеження А.А.Будка, «Автобіоґрафію», 
вищезгаданий відкритий лист, приватне листування з «родичами й 
іноземцями» та інші документи й листи, а також «усну агітацію». 
Крім того, інкримінували й незаконне зберігання обріза мисливсь-
кої рушниці, вилученої під час обшуку в помешканні батьків сес-
триного чоловіка. Слід зазначити, що К. був пристрасним мислив-
цем, членом мисливського клубу.

Процес відбувся 3-5.06.1981 в Харківському обласному суді. 
Від адвоката К. відмовився, побажав захищатися сам, але всупереч 
КПК, прокурор відхилив його прохання, адвокат на суді був. Ви-
рок: 7 р. таборів і 5 р. заслання за ст. 62 ч.1 КК УРСР і 2 р. таборів 
за ст. 218 ч. 1 КК РРФСР (незаконне зберігання зброї), сукуп-
но – 7 р. таборів суворого режиму і 5 р. заслання. К. відреагував на 
оголошення вироку реплікою: «Чим більший термін, тим ганебніший 
суд». Суд позбавив К. звання старшого лейтенанта і виніс ухвалу 
клопотатися перед ВАК (вища атестаційна комісія) про позбавлен-
ня його вченого ступеня.

Подавати касаційну скаргу К. відмовився. Його дружина декіль-
ка днів домагалася побачення. Воно було призначене на 25.06, а 23 
його взяли на етап.

Карався в пермському таборі ВС-389/37 (с. Половинка Чусовсь-
кого р-ну).

За активну участь у боротьбі політв’язнів за свої права був за-
суджений на 3 р. тюремного ув’язнення. У Чистопольській тюрмі ого-
лосив голодівку і тримав її 4 місяці. Лікарі вважали, що за цей час 
у його організмі відбулися незворотні процеси і його становище за-
грозливе. 1982 був жорстоко побитий наглядачами. Дружина і мати, 
приїхавши на побачення, не впізнали його.

У грудні 1986 К. привезли в Харків. Випадково цим же літаком 
летів з відрядження колишній політв’язень А.Здоровий. Він звер-
нув увагу на пасажира, якого охороняли двоє солдатів. Виходячи 
з літака, впізнав його і негайно повідомив родині. Від К. вимагали 
написати заяву про помилування, погрожували повернути до табо-
ру, потім повезли до Києва, там з ним «бесідували». Прохання про 
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помилування писати відмовився, однак у лютому 1987 випущений 
на волю.

Скоро після звільнення разом з матір’ю, дружиною і трьома си-
нами еміґрував у Швейцарію.

Бібліоґрафія:

Хроника текущих событий. – Нью-Йорк: Хроника, 1981, вип. 
61. – С. 17-20; вип. 62. – С. 27-34, 75, 117, 132, 166.

Вести из СССР. Т. 1. 1978-1981. – Мюнхен: Права человека. – 
1980, 17-6; 1981, 4-3, 11-1, 20-10, 21-20; Т. 2. 1982-1984. – 1984, 1/2-20; 
Т. 4. 1987-1988. – 1987, 1/2-31, 3-1; 4-1.

Софія Карасик
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КОЦ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ (ЮРІЙОВИЧ)

Коц Микола Георгійович (Юрійович) (нар. 4.12.1930, с. Гуща Лю-
бомльського р-ну Волинської обл.)

Учасник національно-визвольної боротьби 60-80-х рр.
Батько, Юрій Якубович, з бідної родини; мати, Дар’я Харито-

нівна (1997 – 1951), сирота. Одружилися 1919 р., нажили п’ятеро ді-
тей. Господарювати почали з півдесятини землі. Батько купував ліс, 
будував людям хати. До 1939 р. вже мав 10 га землі, орендував рибне 
озеро. Більшовики обклали «куркульське» господарство подвійни-
ми-потрійними податками і розорили його.

Брат Іван, 1921 р.н., захоплювався радіотехнікою, вивчав англійсь-
ку мову, через віщо 31.07.1940 був звинувачений у намірах утекти за 
кордон. До року загинув у таборах Півночі.

У листопаді 1940 р. сім’я була виселена, осіла в польському селі 
Острувки (Острівки). К. продовжував навчання в польській школі. 
1943 р. село спалене під час міжнаціонального конфлікту. За німець-
кої окупації сім’я повернулися в с. Гуща. Село пограбували червоні 
партизани, німці спалили його. Родина Коців мало не загинула від 
диму в підземеллі (їхня хата дивом не згоріла).

20.07.1944 р. в село вступили радянські війська. Батько не підля-
гав мобілізації за станом здоров’я та віком, але його господарство но-
ва влада знову розорила. Влітку 1947 р. батька без вини звинуватили 
у підпалі хати голови колгоспу, в жовтні заарештували і 8.01.1947 за-
судили до 10 р. позбавлення волі у виправно-трудових таборах і 5 р. 
позбавлення громадянських прав. Карався під Києвом, на Уралі, в 
Сибіру. Після смерти Сталіна, 1953 р., амністований.

Тим часом сім’ю влада викинула з хати, забрала всі продукти. 
Микола викопав землянку і жив у ній з матір’ю та двома сестрами. 
Доводилося збирати гриби, ягоди, жолуді, ловити рибу і тим живи-
тися. Влаштувався вантажником і сторожем на залізничній станції, 
зиму 1948-49 року жив у порожній цистерні. Захворів на плеврит.

1.10.1950 К. призваний у Радянську армію. Заморена голодом, 
у березні 1951 р. померла його мати. К. служив на Далекому Сході. 
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Хворів плевритом, туберкульозом кісток. 1952 р. комісований. Ліку-
ватися не мав за що, але хвороби таки відступили. Закінчив курси 
бухгалтерів, влаштувався в райспоживспілку. Допомагав сестрі Га-
лині закінчити фізмат, братові Андрієві – технікум, а сам за їхніми 
підручниками вивчав математику, фізику, хімію. Ходив у райцентр 
Головине у вечірню школу, закінчив сім класів. Далі навчався в за-
очній середній школі, ходив у Любомль за 14 км у вечірню школу. 
Атестат про середню освіту одержав 1956 р.

У 1957 р. вступив на економічний факультет сільськогосподарсь-
кої академії в Києві, яку закінчив 1962 р. Паралельно навчався заоч-
но на механіко-математичному факультеті Київського університету 
(закінчив 1966). Відстоював навчання українською мовою. Вдалося 
ознайомитися з «Історією України-Руси» М. Грушевського.

З 1962 р. працював у Копичинському сільгосптехнікумі на Тер-
нопільщині. У силу можливостей захищав студентів, давав їм читати 
літературу довоєнних видань, збирав дані і вів записи про боротьбу 
УПА за незалежність, про примусову колективізацію, записував де-
що з висилань радіо «Свобода».

Будучи в Києві 1966 р., списав з журналу «Дукля», що виходив у 
Словаччині, вірші Василя Симоненка, зокрема, «Курдському брату», 
якого трансформував як «Українському брату». Слово «шовінізм» 
замінив на «комунізм», «курде» – на «брате», у рядках «Як упаде в 
роззявлену могилу Останній на планеті шовініст» замінив на «остан-
ній на Вкраїні комуніст». Переписав вірш друкованими літерами на 
картоні, намалював тризуб, сфотографував і виготовив біля сотні 
примірників листівок. Поширював їх у Тернополі, Хмельницькому, 
Волочиську, Кременці, Дубні, Луцьку, Нововолинську, Турці, Києві, 
на Рівненщині.

Ця листівка стала головним епізодом звинувачення К. в «анти-
радянській агітації і пропаганді». К. давав читати листівку декому зі 
своїх учнів, але до поширення її нікого не залучав. Ніхто з них не 
видав свого вчителя. К. запідозрили, шляхом шахрайства взяли від-
битки пальців, влаштовували таємні обшуки і провокації.

Нарешті 26.10.1967 р. К. був заарештований у відрядженні в 
м. Заліщики, з листівками в кишені. Його допитував начальник Тер-
нопільського обласного управління КГБ полковник Ступак і закли-
кав до «щиросердечного зізнання», приховування ж вважатиметься 
«обтяжуючою обставиною». Справу вів слідчий Бідьовка. Під час 
слідства деякий час був у камерах з Віктором Рафальським, Левком 
Горохівським.
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Слідство не мало жодного прямого свідка «антирадянської агіта-
ції» К. – лише кілька листівок, які люди принесли в КГБ.

9.04.1968 в Копиченцях і Хоросткові, де раніше працював К., 
відбулися «збори громадськості»: «обурена радянська громадськість» 
вимагала «суворо покарати ворога». Були запущені чутки, що К. – 
американський шпигун, що його покійний брат Іван – ворог народу 
(хоча він був уже реабілітований), а батько – куркуль.

На суд 11.04.1968 батька, брата і сестру не допустили. Вирок мак-
симальний: 7 р. ув’язнення та 5 р. заслання за ч. І ст. 62 КК УРСР. 
Побачення з батьком, братом Андрієм, сестрою Ганною тривало 
хвилин 15-20.

К. подав арґументовану касаційну скаргу, проте касаційний суд 
залишив вирок у силі.

6.06.1968 р. відправлений етапом у мордовські табори. 29.06 при-
був у табір № 11 (Явас). Працював у полірувальному, диванному це-
хах, де потерпав від шкідливих випарів і пилу. Занедужав на серце, 
лежав у лікарні. Зрештою колишній повстанець Іван Покровський 
допоміг К. влаштуватися в електроцех, де він освоїв перемотування 
електродвигунів. Коло спілкувань: Мирослав Мелень, Михайло Зе-
ленчук, Анатолій Шевчук.

29.06.1969 р. К. переведений у 19-у зону (Лєсной), 30.03.1970 р. – 
в 17-у (Озерний). З Левком Горохівським, Олесем Назаренком, Степа-
ном Бедрилом склали гурток, де обговорювали різні питання.

9.08.1972 разом з великою групою політв’язнів в умовах надсек-
ретности етапований на Урал, у пермський табір № 35. Працював на 
перемотуванні двигунів, це ремесло передав Євгенові Пронюку.

Напередодні етапу на заслання його ізолювали і піддали кіль-
каразовому обшукові з принизливими процедурами – щоб нічого не 
вивіз на волю.

26.10.1974 р. вивезений етапом з двома валізами і мішком книг у 
Томськ, через місяць прибув літаком у м. Тегульдет на сході Томської 
обл. Тривалий час не міг ніде влаштуватися на роботу, потерпав від 
морозів і голоду. Відтак працював на цегельні, на пилорамі, чер-
говим на електростанції й дизелі. Його відвідували кагебісти, шу-
кали «порозуміння». Мав клопіт з телеграми українською мовою, з 
передплатою преси. Жити доводилося в середовищі кримінальних 
засланців. Останнього року заслання працював викладачем кількох 
дисциплін у ПТУ, але його шантажували перевірками. Терпіли лише 
тому, що не було інших викладачів.

13.09.1979 р. К. повернувся в Луцьк. 5 місяців не міг ніде влаш-
туватися на роботу, жив у брата, у сестри в Нововолинську. Але їх 
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теж шантажувала влада. Зрештою К. поїхав до МВС у Київ, де йому 
пообіцяли прописати в Луцьку і надати роботу. Зустрічався в Києві 
з Іваном Коваленком, Андрієм Коробанем, Василем Стусом.

Прописали К. в робітничому гуртожитку. Мусив піти на 5-місячні 
курси кранівників і ще 5 років працював на будовах у різних містах 
області. Не вступав у профспілку, не ходив на вибори і суботники.

Коли настала «перебудова», К. часто їздив до Києва і Львова. 
Його намагалися не відпускати з роботи. Влітку 1988 р. на мітингу 
подав В’ячеславу Чорноволу заяву в Українську Гельсінкську Спіл-
ку (хоча датував її днем свого арешту, 26.10), створив Волинську її 
організацію. Проти нього здійнялася хвиля публікацій у місцевій 
пресі, що він, мовляв, кримінальний злочинець, а батько його був 
куркуль.

К. – член-засновник Всеукраїнського Товариства політичних в’яз-
нів і репресованих (3.06.1989, Львівський майдан у Києві), Української 
Республіканської партії (29.04. 1990). Розробив програму дій обласної 
організації, але, будучи незгодним з обласним керівництвом, відій-
шов від неї. Так само і щодо КУНу.

Реабілітований згідно з Законом УРСР від 17.04. 1991 р. Пенсіонер.
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КОЦЮБА ЛЕСЯ (ОЛЕКСАНДРА) ЙОСИПІВНА

Коцюба Леся (Олександра) Йосипівна (нар. 18.03.1921, с. Веселе 
Хортицького р-ну Запорізької обл. – п. 18.09.1987, м. Ніжин).

Фольклорист, педагог, учасниця руху шістдесятників.
З селянської родини. 1939 вступила до Запорізького універси-

тету на українську філологію. Під час німецької окупації працюва-
ла швейцаром-прибиральницею в дитячій бібліотеці м. Січеслава 
(Дніпропетровськ). Після звільнення обласного центру була зарахо-
вана на III курс. Закінчила навчання 1945-го, здобувши спеціальність 
«викладач української літератури». Упродовж 1945-1948 рр. викладала 
українську літературу в Дрогобицькому вчительському інституті, а в 
1949-1951 – у Чернігівському педінституті. Маючи мистецький хист, 
вела гуртки виразного читання, режисерувала аматорські вистави й 
концертні програми.

Від 1.09.1956 р. К. працювала старшим викладачем Ніжинсько-
го педінституту, де розквітли її неординарні таланти педагога, на-
уковця, діяча українського національного відродження. Відбувши 
річну аспірантуру при Інституті мистецтвознавства, фольклору та 
етноґрафії, у 1964 р. захистила дисертацію в Київському педінсти-
туті ім. Максима Горького. З квітня 1969 К. працювала доцентом за 
спеціальністю «фольклористика». Її лекції з давньої української лі-
тератури, фольклору, мистецькознавчі гуртки охоче відвідували сту-
денти різних факультетів, а організовувані нею екскурсійні поїздки 
по Шевченківських місцях, до пам’яток української історії збирали 
численні громади. Працювала в архівах Чернігова, Києва, Глухова, 
Канева. Їй належить 20 публікацій, зокрема, фундаментальні студії 
про життя і творчість Опанаса Марковича.

Довкола К. утворився осередок патріотів-україністів. Серед них 
Григорій Аврахов, Іван Бровко, Олександр Жомнір, Іван Костенко, 
Володимир Крутивус, Володимир Литвинов, Дмитро Наливайко, 
Іван Шпаковський, киянин Василь Бублик. Вони активно вплива-
ли на студентське життя, оновлення навчально-виховного процесу, 
залучали студентів до літературно-мистецького відродження. Вини-
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кали палкі дискусії, зокрема, на зустрічах з молодими київськими 
майстрами слова, які голосно заявили про себе: М.Вінрановським, 
І.Драчем, Є.Гуцалом, Б.Олійником, Гр. Тютюнником, А.Шевченком. 
У жовтні 1965 декан філологічного факультету Г.Аврахов запросив 
Бориса Антоненка-Давидовича представити студентам свій роман 
«За ширмою». К. відверто витлумачила образ матері, яка помирає за 
ширмою в деморалізованого сина-лікаря, як образ України.

У цьому середовищі ходив самвидав. І. Бровко привіз у Ніжин 
машинопис праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». 
Юрій Бача, літературознавець із Пряшева, вивіз його в Чехословач-
чину, завдяки чому книжка вийшла друком у ФРН 1968 р. і була 
перевидана кількома мовами.

Справа спливла в 1974 р.. Ю.Бача під тиском КГБ виказав І.Чен-
дея, той Г.Аврахова, а він К., щоправда, сповістивши їй, що потрібно 
шукати рятівну версію. К. була затримана на тиждень і в СІЗО КГБ 
в Києві була піддана перехресним допитам зі зводинами віч-на-віч. 
Щоб обірвати ланцюг, вона сказала, що машинописний і фотокопій-
ний текст їй дав покійний на той час проф. П.М.Попов і стійко 
заперечила причетність І.Дзюби до передачі праці за кордон. Їй не 
повірили, і 26.08.1974 р. ректор В.Горбач змусив К. подати заяву на 
звільнення «за власним бажанням». На прохання видати характе-
ристику для пошуків іншого місця роботи він прописав: «Тов. Ко-
цюба О.Й. піддавалась різкій критиці на кафедрі, раді факультету та 
інституту за те, що вона мала та передала іншій особі ідейно-шкід-
ливий матеріал».

К. була піддана шантажу, в т.ч. через родину, занедужала і помер-
ла на 66-му році життя. Похована в Ніжині.
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Коцюбинська Михайлина Хомівна (нар. 18.12.1931, м. Київ).
Філолог, літературознавець, активна учасниця руху шістдесятників.
К. – племінниця класика української літератури М.Коцюбин-

ського.
Закінчила філологічний факультет Київського держуніверсите-

ту, була «рожевою» комсомолкою, а потім і членом партії. Працюва-
ла в Інституті літератури ім. Т.Шевченка АН УРСР в одному відділі 
зі І.Світличним, Ю.Бадзьом, познайомилася з В.Стусом.

XX з’їзд партії ошелешив – виявилося, що К. надто багато чого не 
знала. Величезний вплив на неї після цього удару мали Є.Сверстюк, 
І.Світличний та інші шістдесятники, об’єднані довкола Клубу Творчої 
Молоді.

Перший прилюдний вчинок – вияв протесту під час перегляду 
фільму С.Параджанова «Тіні забутих предків» проти арештів 1965 се-
ред української інтеліґенції.

Після цього – виключення в 1966 з партії, переведення в інший 
відділ Інституту, відмова публікувати навіть статті про творчість 
Т.Шевченка і, нарешті, звільнення в 1968 з Інституту як такої, що не 
пройшла конкурс на зайняту посаду, хоча ця акція була вчинена під 
тиском влади. Рік не мала роботи (ніде не приймали), перебивалась 
перекладами. І тільки після запиту знайомої канадської комуніст-
ки М.Скрипник до ЦК КПУ К. переказали через треті вуста, що її 
можуть прийняти на роботу у видавництві «Вища школа», яке тоді 
створювалося. У цьому видавництві К. пропрацювала редактором 18 
років.

Своїми духовними наставниками в 60-70-х роках К. вважає, го-
ловно, літератора й відомого перекладача Г.Кочура та письменника 
Б.Антоненка-Давидовича. При цьому вплив Г.Кочура виявлявся на-
самперед у сфері культурно-естетичній, а Б.Антоненка-Давидови-
ча – в політичній.

Попри свою активну культурну й громадську діяльність, К. не 
вважає себе дисиденткою, бо, на її думку, дисиденти завжди мислять 
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політично, тоді як сама К. до всього доходила тільки через мистец-
тво й певні етичні критерії (вона формально не перебувала в жодних 
правозахисних організаціях). При цьому К. брала участь у протестах 
(завжди підписувала листи протесту, петиції), писала листи в нево-
лю своїм друзям, на що тоді теж потрібно було певної сміливості.

1972, за другої хвилі арештів української інтеліґенції, впродовж 
кількох місяців К. регулярно викликали на допити в КГБ, проводи-
ли обшуки, вилучили з редакції готові публікації. На допитах вона 
трималася рівно й гідно, не даючи себе зламати багатогодинними 
чеканнями. Поставивши метою дискредитувати рух шістдесятників, 
КГБ домагався публічного каяття К. і Зеновії Франко, онуки класи-
ка української літератури Івана Франка, але К. цей план зруйнувала. 
КГБ навіть шантажував К. тим, що відберуть дитину (вона удоче-
рила дівчинку), але не домігся успіху. К. написала болісного листа 
І.Дзюбі з того приводу, що КГБ його зламав. Це стало причиною 
нового обшуку. Лист потрапив до рук слідчого КГБ і досі до адре-
сата не дійшов.

Нова хвиля репресій упала на К. у зв’язку з арештами 1977 чле-
нів Української Гельсінкської групи, з якими вона мала дружні сто-
сунки.

Ще через одне тяжке випробування довелося пройти К. в 1983. 
Вона доглядала овдовілого Б.Антоненка-Давидовича, який запропо-
нував їй узяти шлюб і перебратися до нього. К. погодилася. Однак 
влада під різними приводами, використовуючи сина Антоненка-Да-
видовича Євгена, який перебував у неволі, або скасовувала, або пе-
реносила дату реєстрації шлюбу, а зрештою визнала його недієздат-
ним і віддала під опіку пасербиці. Сам же письменник дуже болісно 
переживав це і скоро помер. І весь цей час на роботу К. посилали 
брудні пасквілі про її зв’язки з Б.Антоненком-Давидовичем і «пророб-
ляли» її на зборах.

Після 1987 К. активно повернулася в літературу. 1990 вийшла 
друком написана ще в кінці 60-х моноґрафія «Етюди про поетику 
Шевченка», опубліковано цілу низку літературно-критичних статей. 
Зараз К. працює в Інституті літератури ім. Т.Шевченка НАН Украї-
ни й очолює творчий колектив, який підготував до друку і завершив 
у 1999 видання багатотомного наукового зібрання творів Василя 
Стуса, упорядкувала разом з Валентиною Чорновіл ІV том творів 
В.Чорновола «Листи» (понад 2 тис. стор.). Двотомник її праць «Мої 
обрії» відзначений 2005 р. Національною премією ім. Т.Шевченка. 
До Дня Незалежності 2006 р. нагороджена орденом Княгині Ольги 
ІІІ ступеня.
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Кочур Григорій Порфирович (нар. 17.11.1908, с. Феськівка Менсь-
кого р-ну Чернігівської обл. – п. 15.12.1994, м. Ірпінь Київської обл.)

Поет, перекладач, літературознавець, громадський діяч.
Народився в селянській родині. Мати була неписьменна, батько 

мав два класи початкової школи. Григорій, ще будучи школярем 
семирічки, видавав рукописний журнал «Зоря мистецтва», який, за 
його словами, сам заповнював на 80%. Навчаючись у технікумі, пра-
цював секретарем профспілки вчителів у Мені, де придбав у кни-
гарні переклади М.Зерова, М.Рильського. У хлопця прокинувся пе-
рекладацький азарт, бажання випробувати себе на важких зразках і 
розкрити можливості рідного слова.

Навчався в Київському інституті народної освіти, де його викла-
дачами були професори С.Савченко, М.Калинович, Б.Якубський, 
С.Маслов, М.Зеров.

Викладав у Балтському педтехнікумі, у Тираспольському педін-
ституті, з 1936 завідував кафедрою літератури у Вінницькому педінс-
титуті. Перші переклади античних авторів були опубліковані 1938 р. 
в хрестоматії та в періодиці.

8.10.1943 К. заарештований разом з дружиною Іриною Вороно-
вич у Полтаві. Звинувачені, що ніби-то під час німецької окупації 
належали до ОУН, розповсюджували націоналістичну літературу. К. 
заперечував це, доказів вини не було, окрім одного епізоду: К. дав 
знайомій прочитати листівку, яких тоді розповсюджувалося багато. 
Зізнання в причетності до ОУН з нього слідчі вибили. Трибунал вій-
ськ НКВД Полтавської обл. 11.03.1944 присудив обом по 10 р. вип-
равно-трудових таборів і 5 р. позбавлення громадянських прав. К. 
карався на шахтах в Інті (Комі АРСР). Там займав провідне місце в 
інтернаціональному гуртку інтеліґенції, не припиняв творчої діяль-
ності. Перекладав, писав вірші, вивчав з допомогою репресованих 
нові мови, зокрема, естонську, латвійську, вірменську, грузинську, 
прилучав до цього друзів. Активне духовне життя допомагало про-
тистояти реаліям каторги.
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1953 р. К. звільнений. 8.01.1957 К. та І.Воронович реабілітовані. 
Вони повернулися в Україну й оселилися в Ірпені під Києвом.

Найближчий соратник М. Рильського, К. був неформальним лі-
дером українського перекладацького цеху: М.Лукаш, Д.Паламарчук, 
Борис Тен, Є.Дроб’язко, А.Перепадя, А.Содомора. Як писав І.Дзюба, 
«в повоєнну добу – надто в 60-і – 70-і роки – українські перекладачі, 
люди, здавалося б, наймирнішої, найнейтральнішої з інтелектуальних 
професій, опинилися, як то кажуть, на передньому краї боротьби за 
українську культуру... Чимало нових перекладів ставали культурними 
подіями (бо ж зростало коло читачів, які шукали добру лектуру і раділи 
з доказів гідності українського слова; більше того, саме через переклади 
до читання українською почали прилучатися й люди, які раніше читали 
тільки російською), а саме перекладацтво – не з власної, сказати б, 
вини, а через потворність суспільної системи, – набувало несподівано 
політичного значення».

К. належав до ключових фіґур національно-культурного відрод-
ження в Україні в 60-і. Його оселя в Ірпені була центром, де зби-
ралася опозиційно налаштована творча інтеліґенція. Після першої 
хвилі арештів серед української інтеліґенції в 1965 К. в числі 139 авто-
рів підписав листа на захист своїх друзів і близьких знайомих.

Усі ці роки К. багато і плідно працює, виховуючи нове поколін-
ня перекладачів. Його переклади охоплюють 26 століть, починаючи 
від Архілоха (VІІ ст. до н.е., давньогрецька поезія) і закінчуючи су-
часними поетами, три континенти (Європа, Америка й Азія), біля 30-
ти літератур. Він автор статей з теорії перекладів, кваліфікованих пе-
редмов до видань зарубіжних авторів, численних рецензій і спогадів.

У 70-х К. став усе частіше потрапляти до списків тих, кого «роз-
бирали» на різних зборах, попав до «чорних списків», зокрема, за те, 
що зустрічався з українськими літераторами з-за кордону. За другої 
хвилі репресій серед української інтеліґенції в 1973 К. був виключений 
зі Спілки письменників України (СПУ): попри тиск, не дав потріб-
них КГБ показів проти Є.Сверстюка. Був практично позбавлений 
можливості публікуватися. Деякі його статті публікувалися анонім-
но. У «Літературній Україні» 26.08.1977 було опубліковане інтерв’ю з 
К., в якому заперечувалося, що його переслідують.

Тільки 1988 К. відновлений в СПУ. 1989 видана невелика збірка йо-
го віршів «Інтинський зошит», його табірна поезія з царства «дротяного 
дракона». 1991 р. виданий том вибраних перекладів «Друге вiдлуння».

Як твердить критик і теоретик перекладів М.Новикова, збірка 
перекладів К. – це «одночасно факт української культури, документ 
нашого часу і «багатоголосий монолог» самого Кочура».
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К. – лауреат премії ім. М.Рильського за переклади (1969) і Дер-
жавної премії ім. Т.Шевченка за книгу «Друге відлуння».

Тільки у 82-річному віці дістав можливість прийняти зарубіжні 
запрошення і виступити з доповідями на наукових конференціях у 
США (Іллінойський університет, 1991), у Польщі й Чехії (1992).

К. був дійним членом Наукового товариства ім. Т.Шевченка, 
нагороджений медаллю НТШ ім. М.Грушевського.
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Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., Київ – Ірпінь, 27–29 жовтня 2003 р. / Редкол: 
О.Чередниченко (голова) та ін. – К.; Ірпінь: ВТ «Перун», 2004. – 
280 с.: портр.

Михайлина Коцюбинська, Ірина Рапп, Андрій Кочур
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Кравець Андрій Миколайович (нар. 21.03.1943, с. Росохач, Чортків-
ського р-ну, Тернопільської обл. – п. 11.09.1996, с. Росохач.)

Член Росохацької юнацької національно-патріотичної підпільної 
організації.

Закінчив 7 класів Росохацької школи 1957 р., працював у колгос-
пі. 8-й клас вечірньої школи закінчив у 1981 р. Призваний в армію 
1963, повернувся перед Різдвом 1966.

З дитинства цікавився минулим українського народу, захоп-
лювався боротьбою УПА за незалежність, згодом слухав висилання 
зарубіжних радіостанцій, читав і обговорював з друзями літературу 
патріотичного спрямування. Їх обурювало знищення пам’ятних хрес-
тів у селі, зруйнування церкви. Арешти української інтелігенції 1972 р. 
підштовхнули юнаків до створення підпільної організації, яка поста-
вила своїм завданням боротися за незалежність. Володимир Мармус 
написав текст присяги, яку 5.11.1972 р. разом з ним склали Петро 
Вітів, Володимир Сеньків, Петро Винничук. Члени організації зірва-
ли червоні прапори на Жовтневі свята, на відплату за знищення мо-
гили січових стрільців у селі пошкодили пам’ятник радянському вої-
ну. 14.01.1973 р. в організацію разом з Миколою Мармусом, Миколою 
Слободяном і Миколою Лисим вступив і К. Присягу на вірність ук-
раїнському народові складали в нього вдома в урочистій обстановці: 
при свічках, вклякнувши на коліна перед хрестом і образом Матері 
Божої. Згодом в організацію вступив Степан Сапеляк.

Організація вирішила відзначати 55-у річницю проголошен-
ня Української Народної Республіки та 54-у річницю «Акта злуки 
ЗУНР з УНР» встановленням національних прапорів над установа-
ми в м. Чортків та вивішуванням листівок. К. брав активну участь у 
підготовці акції. Зокрема, в його хаті виготовлялися листівки.

Уночі з 21 на 22 січня 1973 р. К. брав участь у вивішуванні 4 
прапорів та 19 листівок з вимогами свободи друку, мітинґів і зібрань, 
що закінчувалися гаслами: «Свободу українським патріотам!», «Гань-
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ба політиці русифікації!», «Хай живе зростаючий український патріо-
тизм!»

Уже в лютому починаються арешти членів організації. К. був 
заарештований 11.04.1973. Засуджений разом з шістьма іншими чле-
нами організації на закритому засіданні Тернопільського обласного 
суду 24.09.1973 за ст. 64 («участь в антирадянській організації») та 62 
ч. 1 («антирадянська агітація і пропаганда») до 3 р. ув’язнення в та-
борах суворого режиму та 2 р. заслання. Під час оголошення вироку 
погасло світло – присуд, як і присягу, прийняли при свічках.

Ув’язнення відбував у Мордовії, в таборі суворого режиму 
ЖХ-385/17, пос. Озерний Зубово-Полянського р-ну, де спілку-
вався з В’ячеславом Чорноволом, Яромиром Микитком. Восени 
1975 р. етапований до табору ВС-389/37, пос. Половинка Чусовсь-
кого р-ну Пермської обл., де каралися майже всі його посправни-
ки. Брав участь в акціях протесту, в підготовці інформації про 
події в зоні.

Заслання відбував у Томській області, Верхньокетський р-н, Бі-
лий Яр, пос. Полудьоновка, почасти разом з П.Винничуком. Працю-
вав на фермі.

Звільнившись 1978 р, повернувся у с. Росохач. Працював у Чорт-
кові в зональній рембуддільниці робітником.

1978 р. одружився з Ольгою Вітів, є три сини: Микола (1979 р.н.), 
Кіндрат (1980 р.н.) Ярослав (1982 р.н.).

З 1988 К. член «Меморіалу», згодом Української Гельсінкської 
Спілки (УГС), Народного Руху України (НРУ) та Української Респуб-
ліканської партії (УРП).

Реабілітований відповідно до Закону УРСР від 17.04.1991 р. «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

1988 р. в К. був виявлений рак шкіри, згодом метастази в печін-
ці без первинної локалізації. За тиждень до смерті лікарі порадили 
забрати його додому як безнадійно хворого. Ще побував з друзями 
на могилі січових стрільців. Помер 11.09.1996. Похований у рідному 
селі.

Указом Президента від 18.08. 2006 К. нагороджений орденом «За 
мужність» І ступеня (посмертно).

Бібліоґрафія:

Доповідна записка ЦК КП України Центральному Комітету 
КПРС про діяльність націоналістичних груп у Івано-Франківській, 
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Львівській і Тернопільській областях України. 27 вересня 1973 р. // 
Національні відносини в Україні ХХ ст. – К. – Наукова думка. 
1994. – С. 418-420.

Касьянов Г. Незгодні.., 1995. – С. 142.
Володимир Мармус. Прапори над містом. // Тернистий шлях 

(Тернопіль). – 1998, № 3 (323). – 9 січня; Те ж // Молодь України. – 
1998, № 7 (17638). – 22 січня.

Русначенко А. Нац.-визв. рух, 1998. – С. 208.
Андрій Вацик. Ціною власної свободи. // Тернопільська газе-

та. – 1999, № 4 (160). – 21 січня.
Архів ХПГ: Інтерв’ю М.Слободяна, П.Винничука, М.Мармуса, 

удови Ольги Кравець та сина Миколи від 2 і 3 квітня 2000 р.
Юнаки з огненної печі / Харківська правозахисна група. Упоряд-

ник В.В.Овсієнко. – Харків: Фоліо, 2003. – С. 93 – 97 та ін.
Мармус Володимир. Доля обрала нас: Спогади, документи, стат-

ті. – Тернопіль: Принтерінформ, 2004. – С. 76, 94-96, 108, 116, 129-179.

Василь Овсієнко
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Кравченко Валерій Олексійович (нар. 2.01.1946 р. у м. Беговат 
Ташкентської обл., Узбекистан)

Робітник, дисидент, правозахисник, громадський і політичний діяч.
Тато, Кравченко Олексій Кузьмович, 1909 р.н., – офіцер міліції, 

мати, народжена 1916 р. Панченко Ганна Кононівна, – медсестра.
Через переведення тата по службі сім’я кілька років жила в 

Ташкенті, там Валерій пішов у перший клас. 1964 закінчив середню 
школу № 13 у м. Чирчик Ташкентської обл. Працював на підпри-
ємстві п/я 116 у Ташкенті клепальником-збиральником. У листопаді 
1965 призваний на військову службу, яку проходив у Львівській обл. 
на прикордонній заставі. Після демобілізації в липні 1968 залишив-
ся в Україні, до грудня 1980 працював у Києві токарем на заводі 
«Арсенал». Ще під час служби був комсоргом застави, членом рай-
кому комсомолу, на «Арсеналі» був заступником комсорга цеху, у 
1969 вступив кандидатом у члени КПРС. Незабаром побачив невід-
повідність дійсності офіціозові, став критично оцінювати комуніс-
тичний тоталітаризм. Наприкінці 1971 написав на адресу Л.І. Бреж-
нєва листа, в якому засудив внутрішню політику ЦК КПРС і заявив 
про вихід із партії. Бесіди, умовляння й погрози тривали кілька 
місяців, але результату не дали: з партійністю було покінчено. Тоді 
почалися дискримінаційні заходи. Його, висококваліфікованого то-
каря-універсала 5-го розряду, ставили на примітивні роботи, йому 
завищували норми, знижували платню. А треба було вже утримува-
ти сім’ю.

У березні 1978 К. провів демонстрацію протесту перед ЦК КПУ 
з плакатом «Культу личности Л.И. Брежнева – нет! Прекратите про-
извол!». Був затриманий міліцією. Тоді після тривалої ідеологічної 
обробки у вигляді бесіди К. звільнили, але попередили, що наступ-
ного разу подібні дії закінчаться ув’язненням.

5.12.1980 К. провів другу публічну демонстрацію протесту. Цього 
разу в Москві перед Спаською вежею Кремля. Мав плакат: «Л. И. Бреж-
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нев, ты хочеш моей крови? Иди, пей, кровопийца!» Перед цим порізав 
собі руку. Тоді його заарештували, але, протримавши кілька годин, 
випустили, надали можливість приїхати в Київ і 17.12 знову зааре-
штували. Під час обшуку вилучили рукопис книги К. «Дорога в 
диссиденты». Спочатку К. направили на психіатричну експерти-
зу, де протримали близько трьох місяців. Його визнали осудним і 
6.04.1981 р. Київський міський суд під головуванням Г.І. Зубця за-
судив його до 4 р. позбавлення волі за ст.ст. 187-І КК УРСР («роз-
повсюдження наклепницьких вигадок, що паплюжать радянський 
державний і суспільний лад»), 206 ч. ІІ КК УРСР та 206 ч. 2 РСФСР 
(«хуліганство») та 222 КК УРСР («незаконне виготовлення холодної 
зброї» – це саморобні ножі, знайдені вдома під час обшуку).

Карався К. в кримінальних таборах Ворошиловградської та Чер-
нівецької обл.. Звільнили під адміністративний нагляд: бути вдома 
з 18-ї до 6-ї ранку, не виїздити за межі Києва, не заходити в парки, 
кафе, ресторани, раз на тиждень відмічатись у міліції. Працівники 
міліції мали право приходити з перевірками додому.

З грудня 1984 до липня 1989 К. працював токарем на заводі 
«Ленінська кузня», бо на «Арсенал» не прийняли.

5.10.1988 Постановою Пленуму Верховного суду України №167/88 
реабілітований за відсутністю складу злочину. 25.07.1989 повернувся 
на «Арсенал». Там намагалися позбутися «рухівця», тому К. довелося 
пройти ще один судовий процес, який він виграв за всіма статтями, 
сам захищаючись від звинувачень начальниці юридичного відділу 
«Арсеналу» Пащенко.

К. брав участь у створенні Народного Руху України, потім Де-
мократичної партії України. На ІІ з’їзді ДемПУ в 1992 р. обраний 
заступником її голови, працював на цій посаді на професійних заса-
дах. З 1.10.1996 – голова Київської обласної організації ДемПУ. Пра-
цював заступником директора з комерційних питань фірми «Тесма» 
у сел. Буча Київської обл.. Нині займається приватним підприєм-
ництвом.

18.03.2002 К. створив Громадський комітет (згодом Громадська 
організація) «За реабілітацію «Першотравневої двійки», яка поста-
вила за мету утвердження справедливості в українському суспільстві 
щодо колишніх політв’язнів – учасників боротьби проти тоталіта-
ризму в України, яким відмовлено в реабілітації через застосування 
до них кримінальних статей за сфабрикованими звинуваченнями. 
Як першу справу в низці сфальсифікованих, організація взяла спра-
ву Г.Москаленка і В.Кукси, які 1.05.1966 встановили національний 
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прапор над Київським інститутом народного господарства (їм інк-
римінували зброю, тому в 1994 р. Верховний суд відмовив їм у пов-
ній реабілітації). К. організовував численні публікації, мітинги, пі-
кети, у серпні – вересні 2005 р. провів 20-денну голодівку протесту 
біля Верховного Суду України.

К. виступає як публіцист. Має двох синів (Олексій 1976 та Анд-
рій 1981 р.н.). Живе в Києві.

Бібліоґрафія:

І.

Виступ на ІІ Всеукраїнських зборах НРУ // Русначенко А.М. 
Пробудження: робітничий рух на Україні в 1989-1993 роках. Кн. 2: 
Документи і матеріали. – К.: Вид. дім «К.М. Академія». – 1995. – 
С. 336-338.

Національна ідея або пануюча ідеологія. – Час, № 7. – 2000. – 
25 лютого.

Українізація як реабілітація. – Трудова Слава, № 148 (10726). – 
2001. – 27 грудня.

За прапор волі пішли в неволю. – Голос України, № 56 (3056). – 
2003. – 22 березня.

Из диссидентов в уголовники. – Вечерние вести, № 065 (965). – 
2003. – 6 травня.

Демократична партія України в 1966 році. – Інформаційний бю-
летень Музею-Архіву українського Самвидаву, № 1 (9). – 2004. – Бе-
резень.

Синьо-жовтий прапор над Києвом 1 травня 1966 року. – К.: 
Смолоскип. – 2004. – 56 с.

Право жити // Україна молода, № 76 (2863). – 2006. – 26 квітня.

ІІ.

Гавриш О. Як Валерій Кравченко боровся з Леонідом Брежнє-
вим. – Вечірній Київ, № 61 (14425). – 1992. – 27 березня.

Архів Харківської правозахисної групи: Інтерв’ю з В.Кравченком 
10 і 16.07. 1999.

Цивірко М. Нема героїв у своїй вітчизні. – Вечірній Київ, 
№ 132-133 (17318 -17319). – 2004. – 21 серпня.

Овсієнко В. Прапор над Києвом. – Шлях перемоги, № 20  (2507). – 
2002. – 22 травня.
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Кривенко О. Голодування біля Верховного Суду. – Народне сло-
во, № 35. – 2005. – Вересень.

Справа совісті суспільства. – Українське слово, № 35 (3235). – 
2005. – 31 серпня – 6 вересня.

Цивірко М. Двійка в історії чи з історії. – Вечірній Київ, № 224 
(17635). – 2005. – 30 листопада.

Цивірко М. Янгол не пускав до прірви // Вечірній Київ, № 23 
(17681), 2006. – 8 лютого.

Василь Овсієнко
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КРАСІВСЬКИЙ ЗЕНОВІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Красівський Зеновій Михайлович (нар. 12.11.1929, с. Витвиця, Долин-
ського р-ну, Івано-Франківської обл. – п. 20.09. 1991, м. Моршин).

Літератор, автор самвидаву, активний учасник національно-виз-
вольної боротьби, член Українського Національного Фронту (УНФ), 
член Української Гельсінкської групи (УГГ).

Народився четвертою дитиною в селянській сім’ї з помірними 
статками. Націоналістичний світогляд Зеновія сформувався в атмос-
фері визвольної боротьби в Галичині. 1942 р. брат Євстахій влаштував 
його в ґімназію у Львові. У лютому 1945 Євстахій загинув, у березні 
полонений і засуджений на 20 р. каторги брат Ярослав, у квітні – брат 
Мирослав.

1948 решта родини – батько, мати Зеновія і п’ятирічна сестра 
Марія – були вивезені в Казахстан, їхнє майно конфісковане. Однак 
їм тоді вдалося втекти, поневірялися по чужих селах. Зеновій знову 
був затриманий, але за кілька місяців відпущений за відсутністю ма-
теріалів на нього. Вступив у 10 клас і 1946 одержав атестат зрілості. 
Того ж року вступив у Львівську Політехніку, але був заарештова-
ний. Через кілька місяців відпущений під розписку батька. Йому 
заборонено виїздити з села. 1947 р. сім’ю знову вивозять у Казахстан. 
На цей раз вдалося втекти тільки тяжко побитому Зеновію. До но-
вого арешту (1949) перебував на нелегальному становищі в Карпатах, 
де був тяжко поранений, та у Львові. Під час слідства витримав 21 
добу безперервних допитів. Засуджений особливою нарадою (ОСО) 
НКВД на 5 р. ув’язнення і довічне заслання. Карався в Архангельсь-
кій обл. на лісоповалі.

1953 К. звільнений за амністією і відправлений у Караганду до 
родини. 1956 р. поступив у Львівський університет на заочне відді-
лення української філології. Працював у шахті, 1957 був тяжко трав-
мований і визнаний інвалідом 2 групи. 1958 р. з К. як інваліда зні-
мають обмеження, видають паспорт, але 1959 він знову заарештова-
ний за «розпалювання націоналістичних настроїв серед українців». 
Його виключають з університету. Тоді він тікає в Україну.
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До Львова привіз збірки поезій «На сполох» і «Литаври» (не збе-
реглися). К. працює в бібліоґрафічному відділі Львівської наукової 
бібліотеки. 1960 р. одружується. З великими труднощами вдалося від-
новитися в університеті і 1962 р. одержати диплом. Підробляв у біб-
ліоґрафічному відділі наукової бібліотеки. Разом з М.Меленем буду-
вав хату в м. Моршин.

У кінці серпня 1963 учитель історії Д.Квецко та історик Б.Рав-
люк запропонували К. взяти участь у створенні нелегальної органі-
зації Український Національний Фронт (УНФ). К. підготував доку-
мент програмного характеру «Тактика Українського Національно-
го Фронту». Програма УНФ передбачала мирні методи боротьби за 
незалежність України, застосування сили не виключалося тільки за 
особливих обставин. Вирішено було також видавати теоретичний 
журнал «Воля i Батькiвщина». Перший номер журналу з’явився в жов-
тні 1964, і саме цю дату можна вважати початком діяльності УНФ. 
Перші три номери К. видрукував на машинці, яку купив у Москві, 
і замінив на ній літери. Друкував на горищі спільного з М.Меленем 
дому, але оскільки це було небезпечно, то Д.Квецко з Дмитром Юси-
пом викопали і обладнали криївку в лісі біля гори Лютої поблизу 
Слободи-Болехівської.

УНФ складався з чотирьох організацій (2 – у Львові, 2 – в Іва-
но-Франківську) і окремих членів у різних реґіонах України (Рів-
не, Донецьк, Кіровоград та ін.). К. здійснював координацію робо-
ти львівських груп. Усього в УНФ нараховувалося понад 150 осіб, 
які, завдяки конспірації, часто не знали один одного. Крім власного 
журналу (вийшло 16 номерів), УНФ популяризував літературу ОУН-
УПА і самвидав. Під цей час К. написав роман «Байда», збірку вір-
шів «Месник».

Гучний резонанс викликав розісланий у березні 1966 партійним 
і урядовим чинникам СРСР і УРСР, а також у центральні газети, 
«Меморандум Українського Національного Фронту XXIII з’їздові 
КПРС». У ньому відзначалося, що компартія засудила тільки ме-
тоди сталінської національної політики, а не її сутність. Тому авто-
ри Меморандуму пропонували з’їздові радикально переосмислити 
національні проблеми в СРСР, задовольнити вимоги українського 
народу і повернути йому узурповані права, зокрема, дати можливість 
насильно переселеним повернутися на батьківщину, припинити 
гоніння української інтеліґенції, арешти й переслідування, ввести 
українську мову в усіх культурних і громадських, адміністративних і 
господарських організаціях та ін.
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Після цього КГБ розпочав пошуки УНФ. У квітні 1966 з’явилася 
«Заява УНФ» із протестом проти арештів, наліплювання ярликів 
буржуазного націоналізму та звинувачень у тому, що національний 
рух – це справа рук іноземної розвідки. Як сказано в «Заяві, «рух 
розпочав сам народ і мінімальні його вимоги викладені в «Меморандумі». 
Наступний лист, підготовлений Д.Квецком і К., під назвою «Вищим 
урядовим чинам в Україні» був надісланий Першому секретареві 
ЦК КПУ П.Шелесту, Голові Ради Міністрів УРСР В.Щербицькому 
і Голові Президії Верховної Ради УРСР Д.Коротченку. У ньому вис-
ловлювався протест проти насильницької русифікації і пропонува-
лося керівництву України не лише проголошувати суверенітет, але й 
відстоювати його, завимагати від Москви припинити русифікацію, 
припинити переслідування українців за їхній патріотизм. Закінчу-
вався лист словами: «Ваша бездіяльність буде розцінюватися як зрада 
інтересів українського народу».

У березні 1967 були заарештовані керівні члени УНФ, серед них – 
24.03.1967 К. Розслідування вели Івано-Франківське та Львівське уп-
равління КГБ. Завдяки конспіративній організованості УНФ, усіх 
львів’ян, які твердо дотримувалися того, що ніякої організації не бу-
ло, судили поодинці, а К. як засновника УНФ приєднали до групової 
справи.

Основну групу (Д.Квецко, З.Красівський, М.Дяк, Я.Лесів і В.Ку-
линин) судив на виїзному засіданні Верховний Суд УРСР за звинува-
ченням їх у зраді батьківщини (ст. 64 і ст. 56 ч. 1 КК УРСР). 27.11.1967 
К. засудили до 12 р. позбавлення волі (5 р. тюрми, 7 р. таборів суворо-
го режиму) і 5 р. заслання.

Відбуваючи покарання у Владимирській тюрмі (1968-1971), К. на-
писав збірку віршів «Невольницькi плачi» (вперше опублікована у 
Лондоні 1984) і поему «Трiюмф сатани». 1972 за них проти К. фабри-
кується нова справа за ст. 70 ч. 2 КК РРФСР («антирадянська агіта-
ція і пропаганда»). За вироком суду К. спрямовують до психіатричної 
лікарні в Смоленськ, де він відбув 4 р., та ще 2 р. – у Львові та в 
м. Бережниця Тернопільської обл. У липні 1978 р. Владимирський 
суд постановив зняти лікування.

26.05.1979 К. одружився з Оленою Антонів. У жовтні 1979 К. став 
членом Української Гельсінкської групи (УГГ).

12.03.1980 К. знову заарештований у Моршині і відправлений 
«досиджувати» термін покарання за вироком 1967 – 8 місяців і 7 
днів таборів та 5 р. заслання. Покарання відбував у колонії суворого 
режиму ВС-389/36 у сел. Кучино Чусовського р-ну Пермської обл. 
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У листопаді 1980 етапований на заслання в пос. Луговой Тюменської 
обл. За ним поїхала дружина О.Антонів.

Усього К. провів у неволі 21 рік.
1985 К. повертається в Україну. 1988 стає секретарем Української 

Гельсінкської Спілки (УГС).
У квітні 1990 К. виступає ініціатором створення політичного 

об’єднання «Державна Самостійність України» (ДСУ), яке спираєть-
ся на ідеологію націоналізму «з-під стягу Степана Бандери». К. – зас-
новник політичного журналу «Українські проблеми», який видавав-
ся в м. Стрий Львівської обл.

Помер К. 20.09.1991 в м. Моршині Дрогобицького р-ну Львівсь-
кої обл. від хвороби серця.

Уже після його смерти стало відомо, що в останні роки К. очо-
лював Крайовий Провід Організації Українських Націоналістів (бан-
дерівців).

1995 вийшла книжка листування К. з американкою Айріс Акаго-
ші, членом «Міжнародної Амністії», яка багато років захищала його.

У с. Витвиця створений музей К. і споруджений пам’ятник йо-
му. 1996 ДСУ видала окремою книжкою збірку «Невольницькі плачі», 
2005 р. вийшла книжка спогадів про К., його статей, листів, виступів.

Бібліоґрафія:
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27. – С. 60-62, 116, 416, 488.

ХТС. – Нью-Йорк, 1976, вип. 39. – С. 38; вип. 41. – С. 49; вип. 
42. – С. 68; 1978, вип. 48. – С. 128; вип. 51. – С. 103; 1980, вип. 56. – 
С. 69, 110; вип. 57. – С. 85; вип. 60. – С. 83; 1981, вип. 62. – С. 70.

Український правозахисний рух. – USA: Смолоскип, 1978. – 
С. 131, 244, 246, 250.

Вісник репресій в Україні. – 1980: 5-19, 6-11, 7-19. 8-4, 12-25; 
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Перегук двох над безвістю. Листування українського політв’язня 
Зеновія Красівського з членом Міжнародної Амністії американкою 
Айріс Акагоші. – Харків: Інарт, 1995. – 158 с.

Касьянов Г. Незгодні.., – С. 74, 153, 170, 171.
Українська Гельсінкська Група. До 20-ліття створення. – К.: УРП, 

1996. – С. 15.
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КУКСА ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Кукса Віктор Іванович (нар. 13.02. 1940, в с. Саварка Богуславсь-
кого р-ну Київської обл.)

Робітник, учасник національно-визвольного руху.
Родичі К. були учасниками національно-визвольної бороть-

би часів УНР. Батько був головою сільради, але не комуністом, за 
німецької окупації був залишений для підпільної роботи. Рятував 
молодь від вивезення в Німеччину, за що був рокований на смерть, 
але втік. Віктор мав добрих патріотичних учителів, у тому числі 
раніше репресованих. Отже, з дитинства був свідомим українцем, 
знав національний гімн. Природнім було переконання, що Україна 
має стати незалежною.

К. закінчив середню школу 1957 р. й поїхав у Київ на будівниц-
тво. Жив у робітничому гуртожитку в Святошині. 1958-61 рр. відслу-
жив у війську і повернувся в Київ. Це був час «хрущовської відлиги», 
час бродіння в колах інтеліґенції. Ходила література самвидаву, радіо 
«Свобода» доносило інформацію про арешти шістдесятників 1965 р. 
Хотілося й собі діяти, щоб будити національну свідомість українців.

На пропозицію Георгія Москаленка, робітника і студента вечір-
нього відділу Київського Інституту народного господарства, з яким 
жив в одній кімнаті, вирішили вивісити національний прапор у 
людному місці вночі проти 1 травня 1966 р. З труднощами знайшли 
матерію синього і жовтого кольорів – жіночі шарфи. На прапор на-
шили тризуб з чорної матерії, який скопіювали з грошей Української 
Народної Республіки. Москаленко написав чорним чорнилом: «Ще не 
вмерла Україна, Ще її не вбито. ДПУ». Малась на увазі наразі неісну-
юча «Демократична партія України» – щоби вчинок не приписували 
ОУН. Обрали будинок Київського інституту народного господарства 
(нині Київський Національний Економічний Університет, КНЕУ), 
що на Брест-Литовськім проспекті навпроти заводу «Більшовик». Тут 
вранці 1 травня формувалися колони робітників і студентів, щоб ви-
рушали на демонстрацію на Хрещатик.
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Приїхали вночі останнім трамваєм. К. надів на туфлі шкарпетки, 
на руки рукавиці, прапор узяв за пазуху, а в кишеню кухонний ніж. 
Ліз пожежною драбиною, потім по даху, чіпляючись за рубці. Зрізав 
ножем червоне полотнище, воно покотилося вниз. Г.Москаленко мав 
самопал, набитий сіркою з сірників, щоб подати сигнал на випадок 
небезпеки, але стріляти не довелося. Полили авіагасом довкола по-
жежної драбини, щоб собака не взяв сліду. Пляшку, рештки бинта, 
яким К. прив’язував прапора, вкинули в Комсомольському парку в 
озеро. Оглядалися, як гарно розвівався прапор, освітлений першо-
травневими прожекторами.

Їх «вирахували» через 9 місяців. Студентів викликали у військ-
комат і вимагали заповнювати друкованими літерами якісь анкети. 
У кімнату підселили «стукача», який заводив провокативні розмови. 
Хлопці не розповідали про свій вчинок, але й не приховували свого 
світогляду. Та КГБ шукав «зв’язків з підпіллям».

Заарештували К. та Г.Москаленка 21.02.1967. Слідчий Чуніхін 
казав: «Ну, что ты – муха! А вот слон. Слон хоп – и раздавил тебя. 
Видишь, тебя нет». Київський обласний суд на закритому засіданні 
31.05.1967 виніс вирок: за проведення антирадянської агітації і про-
паганди (ч. 1 ст. 62 КК УРСР) та носіння холодної зброї (ч. 2 ст. 222) 
засудити К. в сукупності до 2 р. позбавлення волі в таборах суворого 
режиму. Г.Москаленко за тією ж ч. 1 ст. 62 та за вогнепальну зброю 
(ч.1 і 3 ст. 222) дістав 3 р.

Покарання К. відбував у таборі суворого режиму № 11, що 
в селищі Явас, Мордовія. Працював екскаваторником. Тут була 
справжня Україна: три чверті континґенту табору становили україн-
ці. Спілкування з такими колишніми вояками УПА, як-от Василь 
Якуб’як, Василь Підгородецький, Степан Мамчур, Дмитро Басараб, 
та шістдесятниками Олександром Мартиненком, Панасом Залива-
хою, Михайлом та Богданом Горинями, Михайлом Озерним, Іваном 
Гелем, Ярославом Лесівим, Богданом Ребриком та іншими збагатило 
світогляд.

Звільнився К. 21.02.1969. Батька застав уже в могилі, яку до при-
їзду сина не засипали.

З труднощами влаштувався машиністом екскаватора, його довго 
не хотіли прописувати в тому самому гуртожитку. Виклики діль-
ничного міліціонера і кагебіста припинилися аж після проголошен-
ня незалежності. Доводилося змінювати місце роботи, але всюди на 
нього писали доноси. Коли в Київ мали приїздити високопоставлені 
іноземні гості – К. посилали у відрядження або брали підписку, що 
не виходитиме з гуртожитку.
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Далі спілкувався шістдесятниками (Василь Стус, Іван Світлич-
ний, Іван Русин), відвідував репетиції хору «Гомін», де знайомився 
з літературою самвидаву. Під час чергових арештів української інтелі-
ґенції 1972 р. в нього був обшук.

1973 р. К. одружився з Марією Поліщук, мають сина Владисла-
ва 1992 р.н. Працює в Українському нафтогазовому інституті. Брав 
участь у русі за незалежність. Позапартійний.

Постановою Пленуму Верховного Суду України від 20.05. 1994 р. 
судові рішення в частині засудження К. за ст. 62 ч. 1 КК УРСР ска-
совано, а кримінальну справу в цій частині переведенням закрито на 
підставі п.2 ст. 6 КПК України за відсутністю складу злочину. Але 
він і надалі вважається засудженим за ч. 2 ст. 222 КК УРСР, на під-
ставі ст. 42 КК УРСР на 2 р. позбавлення волі у виправно-трудовій 
колонії загального режиму.

18.03.2002 р. в Києві створено Громадський комітет (згодом Гро-
мадська організація) «За реабілітацію «першотравневої двійки», який 
поставив за мету домогтися повної реабілітації К., Г.Москаленка та 
інших репресованих з політичних мотивів, але засуджених за кримі-
нальними статтями. Голова організації колишній політв’язень Ва-
лерій Кравченко в серпні – вересні 2005 р. провів 20-денну голодів-
ку протесту біля Генеральної прокуратури України.

Указом Президента України від 18.08.2006 К. нагороджений ор-
деном «За мужність» І ступеня. У день вручення нагороди, 23.08, 
мала бути відкрита пам’ятна таблиця на КНЕУ про подію 1.05.1966, 
та її вночі за наказом ректора зняли.
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Кулинин Василь Іванович (нар. 21.11.1943 р., с. Липа Долинсько-
го р-ну Івано-Франківської обл.).

Учасник Українського Національного Фронту.
З бідної багатодітної греко-католицької сім’ї. Батько К. за «пер-

ших москалів» був старостою села. Один його брат загинув у парти-
занах, другий під час облави. К. пам’ятає облави 1948 і 1952 р., що 
останній бій партизани УПА в їхній місцевості дали 1956 р.

Початкову школу закінчив у своєму селі, з 1954 р. навчався в 
Слободі-Болехівській. Що в церковні свята не ходив до школи, то йо-
го погрожували виключити. Батько, як віруючий, не дозволяв своїм 
дітям вступати в піонери і в комсомол. Школярі, йдучи зі школи, 
палили галстуки, вирізали на деревах тризуби. 1957 р. К. пішов до 
середньої школи у с. Витвиця. Закінчив 10 класів 1960 р. і поступив 
у Стрийське залізничне училище №3. Працював фрезерувальником 
на вагоноремонтному заводі, жив у гуртожитку.

У листопаді 1962 р. К. призваний до війська, служив у Калмикії 
у військах ПВО. 1961 р. працівники КГБ допитували його, чи не знає, 
хто підняв у Витвиці синьо-жовтий прапор на автобусній станції.

Демобілізувавшись, К. працював токарем на заводі ковальсько-
пресового обладнання ім. Кірова в м. Стрий.

У липні 1966 р. Ярослав Лесів, якого К. знав ще зі школи, схи-
лив його до вступу в підпільну організацію «Український Націона-
льний Фронт». Програма УНФ, розроблена вчителем Дмитром Квец-
ком, передбачала мирні методи боротьби за незалежність України, 
не виключаючи застосування зброї. Організація видавала машино-
писний журнал «Воля i Батькiвщина» (від жовтня 1964 до березня 
1967 вийшло 16 чисел). УНФ складався з двох добре законспірованих 
організацій на Івано-Франківщині, двох на Львівщині та окремих 
членів у Рівному, Донецьку, Кіровограді та інших реґіонах – усього 
понад 150 осіб, які не знали один одного. Крім журналу та численних 
листівок, УНФ розповсюджував літературу ОУН, випадково знай-
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дену в криївці. Гучний резонанс викликали «Меморандум Україн-
ського Національного Фронту XXIII з’їздові КПРС» (1966 р.) та лист 
«Вищим урядовим чинам в Україні». КГБ став шукати слідів УНФ.

У липні 1966 р. Я.Лесів улаштував К. зустріч з лідером УНФ 
Д.Квецком, який дав йому кілька примірників журналу «Воля і Бать-
ківщина» та брошури «Хто такі бандерівці і за що вони борються», 
розказав, як їх розповсюдити через поштові скриньки, залишаючи на 
базарі, на зупинках. Такі завдання К. виконував неодноразово. Він 
очолив молодіжну ланку організації. Одну брошуру К. необачно вки-
нув у поштову скриньку, в яку збирають пошту, поштарі віддали її 
в КГБ. Оскільки член УНФ Микола Качур 20.07 був заарештований 
за таку ж літературу на Донеччині, то цей факт наштовхнув слідс-
тво, де шукати її джерело. Тим часом К. розповсюджував звернення 
УНФ до селян, про українську мову, статтю «З приводу процесу над 
Погружальським», про святкування Великодня в 1948 році, розкинув 
6 журналів «Воля і Батьківщина» та брошури на заводах «Металіст» і 
вагоноремонтному в Стрию, у м. Мостиська. К. також залучив до роз-
повсюдження літератури свого брата Тараса та В.Салапату, намагався 
схилити до вступу в УНФ М. Ільчишина, С.Держка.

20–23. 03.1967 були заарештовані члени УНФ Д.Квецко, Михайло 
ДЯК, Зеновій Красівський та Я.Лесів. К. був затриманий 27.04 на три 
доби. Під час обшуку на його квартирі вилучений лист із Дрогобича 
від приятеля, якому К. давав літературу. Господиня квартири підтвер-
дила, що знайшла була під подушкою К. журнал і дала його прочита-
ти своєму синові. Це й лягло в основу звинувачення К., але за ним 
вирішили постежити. Нічого додаткового не виявивши, 26.05 його за-
арештували на роботі та приєднали до справи Квецка, Красівського, 
Дяка та Лесіва. Першим трьом реально загрожувала кара смерти.

У серпні всім п’ятьом було пред’явлене звинувачення за ст. 56 
ч. І КК УРСР («Зрада батьківщини») та ст. 64 («Організаційна діяль-
ність»), М.Дякові також за ст. ч.1 ст. 222 («Зберігання зброї»). 27.11.1977 
виїзна сесія Верховного Суду УРСР на закритому засіданні винесла 
вирок у цій справі. К був засуджений до 6 р. ув’язнення в таборах 
суворого режиму з застосування ст. 44 («Призначення м’якшого по-
карання, ніж передбачене законом»), «враховуючи молодість та менш 
активну участь у злочинній діяльності».

К. перейшов пересилку Львів – Харків – Рузаєвка – Потьма. 
20.02.1968 прибув у лагпункт ЖХ-385/11, що в Явасі Мордовської 
АРСР. Працював токарем, заробляв 35 руб. за місяць. Оскільки мав 
410 руб. судових витрат, то після відрахувань на харчування та одяг 
йому залишалося 7-8 руб. на «ларьок», проте й ними скористатися 
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не міг, бо права купувати продукти його позбавляли через те, що не 
ходив на політзаняття. Не мав також побачень і посилок. Однак йому 
допомагали повстанці-двадцятилітники Василь Якуб’як, Михайло 
Зеленчук, Іван Покровський, Василь Підгородецький, Іван Федорів, 
Дмитро Басараб. Був у товаристві шістдесятників: Богдан Горинь, 
Опанас Заливаха, Анатолій Шевчук, Іван Гель, Микола Коц, Мико-
ла Горбаль, Богдан Ребрик та ін.

У червні 1965 11-й лагпункт був розформований на три табори: 
3-й, 17-й і 19-й. К. потрапив у табір ЖХ-385/19, що в сел. Лєсной 
Теньгушовського р-ну. Там було біля 600 в’язнів, більшість українці. 
У грудні в ці мордовські табори прислали з Москви лектора, який 
розповідав про успіхи СРСР, скільки чого виробляється. К. запитав 
його, а чому тоді СРСР купує хліб в США? Дістав за це 7 діб карце-
ру. 5.12, під час оформлення покарання, начальство завимагало ски-
нути шапку. За зауваження, що спершу мали б самі скинути шапки, 
К. дістав ще 3 доби карцеру. 10.12, у День Декларації прав людини 
ООН, він розпочав голодівку, яку підтримали інші в’язні. В карцері 
не опалювали, ще й двері відчиняли.

У таборі була багата бібліотека, зібрана в’язнями, вирувало інте-
лектуальне спілкування, культурне життя. Досі К. згадує святкуван-
ня Святвечора 1970 р. разом з литовцями, де службу Божу справив 
о. Василь Романюк.

1970 р. в таборах посилили режим: ввели вранішню фіззарядку, 
стали водити в їдальню і на роботу колонами. Що К. не підпо-
рядкувався, його позбавили чергового побачення і пакунка. 1.07. К. 
оголосив голодівку і не вийшов на роботу. Його підтримали Я.Лесів, 
А.Шевчук, І.Покровський – біля 20 чоловік, 18 з них були запрото-
рені до карцерів. К. тримав голодівку 8 діб. Як ініціатора, його утри-
мували без матраца. 12.07, на день Петра і Павла, його викликали на 
«Совет внутреннего порядка». К. не став розмовляти з колишніми 
поліцаями, які «стали на шлях виправлення». 13.07 його, Степана 
Затікяна і ще двох в’язнів відвезли до ізолятора в жіночу зону і 20.07 
в Явасі суд перевів їх на тюремне ув’язнення до кінця терміну, К. – 
на 2 р. 10 міс. і 10 діб. К. не встав перед тим судом.

Етапом через московську «Красну Пресню» прибув у серпні до 
Владимирського централу. Пайка 900 калорій була така: вранці вода і 
450 г хліба, на обід «пустые щи», на вечерю каша.

Через місяць К. повезли до Івано-Франківська на «перевихо-
вання». Утримували зі «стукачем», який мав добрі передачі, то трохи 
відхарчувався. Мав побачення з батьком, а від зустрічі з «трудовим 
колективом» заводу відмовився.
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Надалі у Владимирській тюрмі сидів з В.Буковським, О.Гінзбурґом, 
Я.Лесівим, Ґунаром Роде та ін. Улітку 1972, коли була велика спека і 
горіли торфовища, в тюрмі не було чим дихати. При нормі 2,5 кв. м 
на людину в камері на 10,9 кв. м утримували 6 в’язнів. Вони оголоси-
ли голодівку, яку тримали 8 діб. Прокурор велів залишити в камері 
чотирьох.

При тій скруті й у тюрмі політв’язні трималися як люди: вла-
штували святкування Різдва 1972 р. зробили ялинку і торт. Щоб не 
образити нікого зі співкамерників, вивчили латиську і російську піс-
ню, співали українські колядки. Старий латиський партизан, який 
не хотів ні з ким спілкуватися, теж сів до столу. Частину самороб-
ного торта, прикрашеного тризубом і написом «Слава Україні!», з 
прихованою вітальною листівкою до Дня самостійності й соборності, 
зуміли передати в іншу камеру Я.Лесіву. Свято закінчилося обшу-
ком. Перед звільненням священик з Іркутська справив К. в камері 
службу Божу.

Звільнився 22.05.1973 р. Їздив на заробітки в Харківську обл. 
У с. Чарівне Бобринецького р-ну Кіровоградської обл. директор рад-
госпу обіцяв К. як доброму токареві квартиру, та КГБ не дозволив: 
у сусідньому районі жив Я.Лесів.

У листопаді 1975 К. одружився Іриною Квецко зі Слободи-Бо-
лехівської, родичкою Д.Квецка. Оскільки жити не було де, звернули-
ся в пункт переселення. Їх послали у радгосп «Хлібороб», у російське 
село Нижні Торгаї Нижньосірогозького р-ну Херсонської обл., де й 
школа з російською мовою викладання. 1976 р. народився син Руслан 
(трагічно загинув 1999 р.), 1980 народилася дочка. Дітей таємно вози-
ли на свою батьківщину хрестити в греко-католицькому обряді.

Коли Я.Лесіва посадили за сфабрикованою справою про нарко-
тики, робилися спроби звинуватити й К. – що ніби він підпалив 
скирту соломи і хату керуючого відділком радгоспу. 1979 р. в Нижніх 
Торгаях прочитали лекцію (вперше українською мовою) про націо-
налістів і сіоністів, де згадували К. і 25-літника-повстанця Василя 
Піруса, який живе в цім же селі.

1990 р. К. балотувався кандидатом у депутати сільради, але його 
не зареєстрували, бо не підходив «за рознарядкою». 1994 р. обраний 
депутатом сільради, 1998 – до районної ради. Хоч там засилля ко-
лишньої партійної номенклатури, та принаймні вимусив голову вес-
ти сесії державною мовою, добився пільг ветеранам, чорнобильцям, 
політв’язням.
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Кульчинський Микола Георгійович (нар. 10.04.1947, м. Дубно Рів-
ненської обл.).

Журналіст, просвітянин, громадський і політичний діяч.
І тато, і мама були людьми високоосвіченими. Батько був ув’яз-

нений на 10 р. у таборах Воркути за зв’язки з українським національ-
ним підпіллям. До цього побував у польському концтаборі «Береза-
Картузька», його заарештовували німці і «перші совєти».

1957, коли батько повернувся з ув’язнення, сім’я переїхала у Но-
вомосковськ Дніпропетровської обл. Батько влаштувався реґентом у 
знаменитому козацькому Троїцькому соборі. У родині панував дух 
пісні, музики, літератури. На покуті ікони в рушниках, ліворуч на 
стіні Шевченко, також у рушниках. Діти зростали так, наче не було 
окупаційної російської комуністичної влади. Старший брат Богдан 
став привозити з Києва літературу самвидаву. К. вступив у комсомол, 
щоб стати піонервожатим і виховувати першокласників в любові до 
України. Навіть в армії К. отримував українські журнали й газети, 
що видавалися в Чехословаччині та Польщі.

У січні 1969 К. демобілізувався. Шукав зустрічей з українською 
інтелігенцією Дніпропетровська. Здружився з родиною Кузьменків – 
Олександром та Оленою, з Іваном Сокульським. Разом з братом Бог-
даном виношували думку створити друкарню, шукали шрифти.

Заарештований К. 14.06.1969 на теплоході, де працював матро-
сом. Звинувачений у розповсюдженні літератури самвидаву. Під час 
обшуку один слідчий, побачивши батьків рукопис історії українсь-
кого народу, писаний з пам’яті на Воркуті, що завершувався цитата-
ми з Франка, Шевченка, Лесі Українки, сказав: «Лучше бы ваш сын 
менше читал этих Франков и Шевченков и этих историй, то не попал 
бы в тюрму. А сидеть он будет точно». Другий слідчий під час допи-
тів сказав: «Лучше бы ты воровал, чем ратував за эту мову».

Звинувачений разом з Іваном Сокульським та Віктором Савчен-
ком за ч. І ст. 62 КК УРСР у проведенні антирадянської агітації та 
пропаганди.
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На слідстві К. зізнався, що взяв друкарську машинку в І.Сокуль-
ського, щоб надрукувати свої вірші. Насправді передруковував на 
ній літературу самвидаву, у т.ч. «Лист творчої молоді Дніпропетровська» 
(на захист роману «Собор» О.Гончара). Розповсюджував його, залишаю-
чи на вокзалах, автостанціях, розсилав на адреси з телефонних довід-
ників. Про самвидав казав, що дали якісь незнайомі люди в поїзді, 
літаку. Під час слідства і на суді тримався гідно.

Московські адвокати В.Б.Ромм та Ю.Я.Саррі, які раніше захи-
щали російських дисидентів, на засіданні Дніпропетровського облас-
ного суду заперечували склад злочину в діях підсудних, у результаті 
чого справу К. перекваліфікували на ст. 187-І «Наклепи на радянсь-
кий державний і суспільний лад». Винним себе у скоєнні злочину 
К. не визнав. 27.01.1970 засуджений на 2,5 р. ув’язнення у таборах 
загального режиму. Віктор Савченко був засуджений умовно на 2 р. 
з трирічним випробувальним терміном. І.Сокульський у цій справі 
ув’язнений за ч. І ст. 62 на 4,5 р.

У зоні № 77 Запорізької обл. серед кримінальних в’язнів почував-
ся як беззбройний у клітці з дикими звірами. Його били, щоб зро-
бити своїм попихачем, вдруге – за завданням зонівського оперупов-
новаженого. Однак залишився самим собою і навіть зажив поваги 
за свою позицію і статтю, бо всі карні люто ненавиділи радянську 
владу. От якби ще перестав говорити українською мовою, то був би 
зовсім своїм...

Після звільнення з 1973 по 1990 р. працював у Полтавському уп-
равлінні механізації будівництва машиністом баштового крану.

1975 в К. був трус, але, на щастя, самвидаву, який лежав у робочій 
торбинці на підлозі під столом на кухні, – не знайшли. На співпра-
цю з КГБ не піддався. Після двох місяців допитів йому зачитали 
Указ ПВР СРСР від 25.12.1972 з попередженням про кримінальну 
відповідальність у разі допущення в подальшому антирадянських 
висловлювань. Тим часом ходив на роботу, завжди маючи при собі 
теплі шкарпетки, білизну, цукор, сухарі.

1987 заснував клуб «Рідне слово» в Полтаві, який став основою 
для створення НРУ (1989) і Товариства української мови ім. Т.Шев-
ченка (ТУМ) на Полтавщині. З 1989 р. К. – незмінний голова Пол-
тавської обласної організації ТУМ («Просвіти»), 1990-1994 рр. – на 
ставці голови її. У 1994–1996 рр. навчався у Полтавському вечір-
ньому університеті журналістики. Член Спілки журналістів. Готує 
збірку віршів.

До 2000 р. був помічником народних депутатів. З 1990 – депутат 
міської Ради, голова комісії з питань свободи інформації та зв’язків 
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з громадськими організаціями. У 1994-2000 рр. – депутат обласної 
Ради, голова комісії з питань регламенту. Народний депутат України 
ІІІ і ІV скликання (2000-2006 рр.), член фракції «Наша Україна».
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Курило Василь Олексійович (нар. 02.04.1921, с. Церківна Болехів-
ського р-ну Івано-Франківської обл. – п. 1.05.2004, м. Львів)

Учасник національно-визвольної боротьби, член ОУН. Розповсюджу-
вав самвидав.

К. народився в багатодітній селянській родині. 1939 закінчив 
ґімназію. Два роки навчався в духовній семінарії в Станіславі (нині 
Івано-Франківськ). З 17-ти років будучи в підпіллі ОУН, заочно 
навчався на літературному факультеті Подебрадського університету 
(Чехословаччина), та війна перешкодила його закінчити.

1941 пройшов юнацький військовий, пропагандивний і медич-
ний вишкіл ОУН, улітку 1942 в с. Мізунь склав присягу як член ОУН. 
Під псевдонімом «Орест» служив в УПА як пропагандист, працював 
у підпільних редакціях і друкарнях по різних селах і криївках (Мі-
зунь, Пшеничник, Новоселиця, Тязів, Сільце, Чорнолісці, Яблінка), 
друкував на циклостилі та друкарських машинках листівки, брошу-
ри, ґазети, журнали, був технічним керівником відділу пропаганди.

Восени 1946 захворів на туберкульоз легенів. По дорозі до 
поліклініки, під час нападу повстанців на потяг, «сліпою» кулею по-
ранений у ліву ногу, зламав руку і вдарився головою, у зв’язку з чим 
все життя страждав від головного болю. Медсестра, яка супровод-
жувала К., влаштувала його на операцію в Станіславській лікарні 
як «бідного хлопчину з села». Лікувався в підпільному госпіталі в 
передмісті Майзлі, де й заарештований 07.11.1946. Після тяжких ка-
тувань засуджений 27.02.1947 у Станіславі за ст. 54-1, 54-11 КК УРСР 
до 10 р. позбавлення волі.

Відбував покарання в таборах Комі АРСР (Ухта, Ветлосян, з 1949 – 
Воркута), де працював у кам’яному кар’єрі, у пральні, а здебільшого 
фельдшером. Тяжко хворів, було, що важив 43 кг. Мав номер 1Ф864. 
Брав участь у повстанні на 29-й шахті (Воркута) 25.07 – 01.08.1953 
під гаслом «Свободу нам – вугілля Батьківщині» з вимогами зняти 
замки з бараків, звільнити малолітніх, старих і жінок, не водити на 
роботу в наручниках, скоротити робочий день до 8 годин та ін. Пов-
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сталих розстріляли з кулеметів, установлених на вежах. Загинуло 
376 в’язнів, сотні поранено. К. був перекинутий у 10-й табір, згодом 
у 32-й і 19-й. Брав участь у роботі підпільної «ОУН-Північ» (Люба-
чівський, Степан Сорока, Омелян Пришляк та ін.), яка збиралася 
перенести свою діяльність в Україну. 1956, з викінченням терміну, 
випущений на заслання. Тим часом закінчив медичну школу при 
госпіталі у Ветлосяні за фахом фельдшер і педіатр. Працював фельд-
шером у карному таборі Мульда.

23.10.1957 К. звільнений. Пропозицію залишитися працювати на 
Півночі не прийняв. Де б не питав роботи в рідному краю, місцеві 
чиновники казали, щоб повертався, звідки приїхав. Два роки жив у 
селах Львівської обл. без прописки. Одружився, є сини Орест 1959 
і Володимир 1962 р.н. Нарешті 1959 К. прописали в с. Лопатин як 
хворого на тиф, щоб його можна було законно поховати. Одужавши, 
працював у медпункті в м. Броди, потім у с. Щуровичі. 1963 раптом 
осліп. Рік лікувався у Львові, Києві, в санаторії в Ірпені. Вдалося 
відновити 70% зору, проте став інвалідом другої групи. Працював 
завмедпунктом у с. Трійці Радехівського р-ну, педіатром у с. Оглядів 
цього ж району. У лютому 1974 К. скеровують до Львівського медін-
ституту на курси масажистів, звідки був звільнений як колишній 
політв’язень. Однак як слабому зором вдалося влаштуватися маса-
жистом у 8-й лікарні Львова.

Тим часом К. вже був знайомий з художником і етноґрафом Іва-
ном Гончаром, з лікарем Миколою Плахотнюком, зі львівськими шіст-
десятниками. Усі ці роки він розмножував (з допомогою другої дру-
жини Надії) і широко розповсюджував документи, які привіз з Пів-
ночі, та літературу самвидаву (твори І.Дзюби, В.Мороза, Є.Сверстюка, 
В.Чорновола, М.Брайчевського та ін.), збирав і розповсюджував ін-
формацію про політичні переслідування, зокрема, священиків, про 
руйнування церков, пам’ятників. Упорядкував машинописну збірку 
матеріалів під назвою «Прометей», до якої ввійшли вірші К. та нарис 
про роки ув’язнення «Трикутник смерті», а також праці Юрія Клена 
«Прокляті роки», Святослава Галицького «Кличу живих», О.Кузьми 
«Листопадові дні».

30.01.1980 К. був заарештований у Львові, звинувачений у прове-
денні антирадянської агітації і пропаганди за ст. 62, ч. 2 КК УРСР, за-
суджений 14.07.1980 до 10 р. позбавлення волі в таборах особливого ре-
жиму і 5 р. заслання. Визнаний особливо небезпечним рецидивістом. 
Карався у відомому «таборі смерти» ВС-389/36 (сел. Кучино Пермської 
обл.) разом з І.Кандибою, М.Горинем, С.Скаличем, О.Тихим та ін. 
Будучи майже сліпим та хворим на серце й печінку, мусив працювати 
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(мив підлогу в коридорі). У вересні 1985 переведений на безкамерний 
режим, а в січні 1986 – у табір суворого режиму в тому ж Кучино.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19.02.1987 66-літнього 
К. помилувано, а не відбуті 2 р., 10 міс. і 16 днів замінено умовним 
покаранням з виправним терміном 3 роки. Звільнений 14.03.1987. 
Повернувся у Львів, де перебував під адміністративним наглядом аж 
до кінця терміну. Чотири рази на місяць представник міліції про-
віряв, як він живе, хто його відвідує, куди він ходить і т. ін. Жив на 
мізерну пенсію.

К. опублікував спогади про В.Стуса, О.Тихого, Ю.Литвина, В.Мар-
ченка.

Похований у Львові.
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Куценко Григорій Петрович (нар. 05.01.1949 с. Іванівка Ставищен-
ського р-ну Київської обл.)

Кадровий військовий, політпрацівник, розповсюджував самвидав.
К. народився в селянській родині. З дитинства старші лякали 

дітей, що запишуть у колгосп. К. чув розповіді про голод 1933 та 1947 
і навіть про канібалізм.

У селі взагалі не було неграмотних, а в період колективізації вла-
да вилучала книги і спалювала їх на центральній площі села. Уже 
в 70-х К. з батьком перебирав заховані від влади запилені ящики з 
книгами, серед яких, крім релігійних, були й рідкісні видання: всес-
вітня історія польською мовою, багатотомник Сервантеса, українсь-
кий Псалтир 1747 року видання та ін.

Усім дітям батьки постійно казали: «Вчися добре і виїзди в міс-
то, там хоч на людину будеш схожий«. У 15 років К. виїхав до Київа 
навчатися в суднобудівному ПТУ. Закінчивши його, працював на 
суднобудівному заводі, жив у гуртожитку, закінчив вечірню школу.

1968 К. призваний до війська, служив у ракетних військах, був на 
доброму рахунку, направлений на річні курси політпрацівників, які 
закінчив на «відмінно». Екстерном склав 18 екзаменів за повний курс 
військово-політичного училища (1971, м. Владимир, Росія). В учи-
лищі К. прийняли в партію, присвоїли звання лейтенанта і напра-
вили на військову службу вже кадровим військовиком у Московський 
воєнний округ як політпрацівника.

К. завжди багато читав, у тому числі й книги, різко критиковані 
в пресі. Слухав зарубіжні радіопередачі. Багато чув, у всякому випад-
ку на службових семінарах у Москві, про О.Солженіцина і А.Саха-
рова. Однак їхніх творів, а також релігійних книг, К. дістати не міг. 
Випадково від свого знайомого краянина-баптиста К. одержав Єван-
геліє, а в книгарні на Арбаті в Москві познайомився з московськими 
дисидентами, які й постачали його різними книгами – від Іскандера 
і Булгакова до А.Авторханова, О.Солженіцина і А.Сахарова, журналів 
«Посев», «Вехи» та ін.
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Вісім-дев’ять років К. читав «запоєм» і, звичайно, не міг не поді-
литися, як він сам пише, цим «світлом у серці» зі своїм оточенням. 
«Продав» його політвідділові близький співробітник, хоч йому К. дав 
прочитати лише «Один день Івана Денисовича» О.Солженіцина ра-
дянського видання. Так що років 5 К. був під «ковпаком» і вимуше-
ний був дуже остерігатися. Штабні дівчата, яким К. теж давав читати 
книги, навіть дали йому список штатних інформаторів КГБ – їх було 
по 10 на кожний батальйон. При цьому К. був доволі лояльним офі-
цером («інакодумець без висловленої вголос думки«).

К. сподівався, попри обшук 13.06.1984, що виходець із села, за-
водський робітник, який уже 16 років служить у війську команди-
ром роти, неодноразово перевірений на лояльність, не буде визнаний 
«класовим ворогом». Ну, поганять, він покається, і все. Однак у серп-
ні 1984 його відвезли прямо в «Лефортово». 15.02.1985 військовий три-
бунал Московського воєнного округу засудив старшого лейтенанта 
К. за ст. 70 ч. 1 КК РРФСР на 4 р. таборів суворого режиму.

Інкримінували К. розповсюдження книг О.Солженіцина, О.Зіно-
в’єва, щоденникові записи, чернетки листів на захист А.Щаранського, 
Ю.Орлова та ін., усні висловлювання на політзаняттях (зокрема, що 
Україна може існувати й незалежно від СРСР). Карався в таборах 
ЖХ-385/3-5 у сел. Барашево (Мордовія), та таборах Пермської облас-
ті ВС-389/37 і 35.

У розпал «перебудови» у 1987 влада, розуміючи, що треба звіль-
няти політв’язнів, все-таки вимагала від них заяв з проханням про 
помилування, тобто фактичного визнання вини за собою. Для цього 
в’язнів етапували в місця засудження і вели «бесіди» на цей предмет. 
К. відмовився подавати таку заяву, тому в квітні 1987 його поверну-
ли з Лефортовської тюрми в табір.

Того ж року ПВР СРСР видала «Указ про амністію у зв’язку з 70-
річчям Великої Жовтневої соціалістичної революції». За цим Указом 
К. скоротили наполовину решту терміну ув’язнення. 12.01.1988 він 
був звільнений.

Працював санітаром лікарні, помічником Голови Ради у справах 
релігій при Кабінеті міністрів України, Головою Правління Асоціа-
ції «За міжнаціональний мир і злагоду в Україні». З 1991 – член Де-
мократичної партії України, з 1994 – голова секретаріату, заступник 
Голови ДемПУ.

Учасник серпневих 1991 р. подій у Москві на боці демократич-
них сил. Автор біля 50 публікацій у пресі на гуманітарні та право-
захисні теми.
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Дружина – Надія Михайлівна, донька Світлана 1972 р.н., онуки 
Оксана і Михайло. Зараз К. пенсіонер. Живе в Києві.
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Левін Аркадій Зіновійович (нар. 01.12.1933, м. Почеп, Брянська обл. 
Росія – п. 03.01.1978, м. Хайфа, Ізраїль).

Інженер, розповсюджував самвидав, правозахисник, політв’язень.
Народився в родині службовця лісового господарства. Мати – 

домогосподарка. Під час Другої Світової війни родина, у якій було 
троє дітей, перебувала в евакуації в Красноярському краю. Після 
війни родина оселилася в Харкові. Батько працював на заводі на-
чальником лісопильного цеху. Л. учився в одному класі й дуже здру-
жився з Г.Алтуняном і В.Недоборою.

Закінчивши школу в 1951, Л. намагався поступити в Геолого-
розвідувальний інститут у Москві. Після невдалої спроби працю-
вав у геологорозвідувальному управлінні. В 1959 Л. закінчив заочне 
відділення Харківського автодорожнього інституту, працював в 
Укрдіпрокомунбуді. У ці роки він багато читав, особливо його ціка-
вили філософія й політика. Після смерті Сталіна й викриття його 
діяльності в 1956, намагаючись розібратися в дійсності, Л. студіював 
книги класиків марксизму, праці А.Грамші, прилучається до сам-
видаву. Найближчим другом, співрозмовником Л. завжди була його 
сестра Тамара. Поступово до 1968-69 розширюється коло знайомих – 
від друзів-однокласників до московських (П.Якір, П.Григоренко, 
Ю.Кім, І.Якір і ін.) і київських дисидентів (особливо зблизився з 
Л.Плющем). Л. активно поширює самвидав. В 1969, довідавшись про 
арешт П.Григоренка, Л. разом з Г.Алтуняном їде в Москву й підпи-
сує лист на захист П.Григоренка і кримських татар. Трохи пізніше 
Л. із сестрою в числі 10 харків’ян підтримав перший лист Ініціатив-
ної Групи захисту прав людини в СРСР (ІГ) – звернення в ООН від 
20.05.1969 про брутальні порушення прав людини в СРСР. Серед 
тих, хто підтримав листа в ООН, був його співробітник і друг О. Ка-
линовський. 11.06.1969 в організації, де на посаді головного інженера 
проекту працював Л., у робочий час були проведені збори з приводу 
підписання ним і Калиновським правозахисних листів. КГБ надав 
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для ознайомлення лист на захист П.Григоренка і кримських татар і 
представив його як лист в ООН. Насамперед, це було зроблено для 
того, щоб не ознайомлювати учасників зборів з численими фактами 
порушень прав людини. Л. відмовився покаятися, у відповідь на до-
кори за захист кримських татар він заявив: «Мене обурює думка про 
обвинувачення цілого народу». Збори засудили Л. і Калиновського як 
«пособників імперіалістів», «наклепників» і зажадали звільнення їх 
з роботи.

Такі ж збори в цей же день пройшли в організаціях Харкова, де 
працювали інші особи, які підписали ці листи. За матеріалами цих 
зборів у самвидаві вийшов збірник «Советский здоровый коллектив 
осуждает отщепенцев».

Л. підписав лист Генеральному прокуророві СРСР Р.Руденку на 
захист заарештованого Г.Алтуняна (31.07.1969), підписав лист ІГ Ген-
секові ООН У Тану на захист А. Левітіна-Краснова та інших членів 
ІГ, що піддаються переслідуванням (26.09.1969). Виступив свідком 
захисту на процесі Г.Алтуняна (26.11.1969). Суд виніс окрему ухвалу 
щодо всіх свідків захисту, які підписали лист на захист П.Григоренка 
та звернення в ООН, виділивши їхні справи в окреме провадження.

02.12.1969 в Л. був проведений обшук. У цей час у нього гостював 
Л.Плющ. У той же день Л. арештований за звинуваченням у наклепі 
на суспільний і державний лад. Основним пунктом обвинувачення 
було складання й поширення двох зазначених вище листів. На екс-
пертизі в психлікарні його протримали місяць, але визнали підсуд-
ним. Було порушено справу проти всіх «підписанців», а потім окремо 
виділено матеріали на тих, хто мав бути заарештований. Усього в 
цій справі в Харкові було заарештовано чотирьох «підписанців». Спо-
чатку КГБ намагався «створити» антирадянську організацію, у якій 
роль головного ідеолога була відведена Л.

17.01.1970 ІГ випустила лист на захист тих, хто піддався переслі-
дуванням за підписання й підтримку листів групи, у тому числі на 
захист Л.

24.04.1970 Харківський обласний суд засудив Л. за ст. 187-1 КК 
УРСР до 3 р. позбавлення волі. На початку суду Л. заявив протест у 
зв’язку із закритістю суду й зажадав допустити в зал засідання роди-
чів і друзів. Протест був відхилений, тоді Л. відмовився брати участь 
у процесі, не відповідав на питання, відмовився й від останнього 
слова, заявивши, що вирок визначений, і брати участь у комедії він 
не бажає. Після суду над Л. (на той час троє харків’ян із тих, що 
підписали ці листи, Г.Алтунян, В.Недобора й В.Пономарьов, уже 
були засуджені) семеро харків’ян, шестеро з яких теж підписали ці 
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листи, направили Генеральному прокуророві СРСР Р.Руденку лист 
із протестом проти незаконних рішень суду у цих справах. Сестра Л., 
Тамара Левіна, була звільнена з роботи.

Покарання відбував у таборі загального режиму в Рівненській 
області, сел. Городище. Після звільнення у грудні 1972 Л. повернувся 
до Харкова. Влаштуватися на роботу за фахом влада так і не допус-
тила. Працював землекопом (грабарем).

Переслідування інакомислячих тривали, особливо приголом-
шило Л. поміщення в спецпсихлікарню Л.Плюща. Все це привело Л. 
до важкого рішення про еміґрацію. У травні 1975 Л. виїхав в Ізраїль. 
Відразу після приїзду він розгорнув активну кампанію за звільнення 
Л.Плюща з «психушки». Л. звертався з листами й заявами до лідерів 
багатьох закордонних компартій, у тому числі французької й італій-
ської, у міжнародні правозахисні організації, що безперечно допо-
могло звільнити Л.Плюща.

3 січня 1978 Л. помер від інфаркту. Похований у м. Хайфа, 
Ізраїль.
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ЛЕСІВ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Лесів Ярослав Васильович (нар. 03.01.1943, с. Лужки, Долинсько-
го р-ну, Івано-Франківської обл. – п. 19.10.1991 р., Болехів, Івано-
Франківської обл.)

Член Української Гельсінкської групи (УГГ), активний учасник на-
ціонально-патріотичного і релігійного руху.

Батько і брат Л. були засуджені за участь в ОУН. «Дитинство 
його минуло селянськими святами й буднями в тяжкі повоєнні роки 
серед стрілецьких та повстанських пісень, серед облав, серед розбитих 
криївок і свіжих могил, серед постійного страху, аби не попасти на 
вивіз до Сибіру», – писав у своїй біоґрафії Л.

1962 р. закінчив середню школу в с. Витвиця, 1965 – Івано-
Франківський фізкультурний технікум, працював учителем у Кіро-
воградській обл.

З 1966 брав участь у діяльності Українського Національного фрон-
ту (УНФ). За дорученням Д.Квецка розповсюджував у Галичині, в 
Києві та на Кіровоградщині брошури «Кто такие бандеровцы...» та 
«Бюро інформації УГВР», статтю «З приводу процесу над Погружаль-
ським», журнали «Воля і Батьківщина».

Заарештований 29.03.1967. Слідство вело Івано-Франківське УКГБ. 
27.11.1967 виїзною сесією Верховного Суду УРСР разом з Д.Квецком, 
З.Красівським, М.Дяком і В.Кулининим (основна «п’ятірка» УНФ) 
засуджений за ст. 56 ч. 1 («зрада Батьківщини») та ст. 64 ч. 1 («ство-
рення організації») КК УРСР на 6 р. позбавлення волі. Звинуваченим 
інкримінували видання і розповсюдження журналу «Воля і Батьків-
щина» (з 1964 до 1966 вийшло 16 номерів), «Відкриті листи», «Мемо-
рандум УНФ XXIII з’їздові КПРС», «Заяву УНФ» та ін.

Покарання відбував на 19-му табірному пункті Дубровлагу в 
Мордовії. Брав активну участь в акціях протесту політв’язнів. 1970 за 
участь в акціях протесту, в боротьбі за права політв’язнів ув’язнений 
на 3 р. у Владимирській тюрмі, звідки й звільнився 29.03.1973. Повер-
нувся в м. Болехів Івано-Франківської обл., працював робітником 



378

ЛЕСІВ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

на лісокомбінаті. Перебував під адміністративним наглядом. Одру-
жився, 1976 народився син Тарас.

У жовтні 1979 заявив про вступ до Української Гельсінкської Гру-
пи. 15.11.1979 заарештований у Болехові за звинуваченням у зберіган-
ні наркотиків. За декілька днів до арешту Л. був викликаний на рен-
тґен у поліклініку за направленням підприємства, де працював. Під 
час рентґену піджак висів без нагляду в сусідній з кабінетом лікаря 
кімнаті. За цей час працівникам КГБ вдалося зашити за підкладку 
піджака дві ампули. При трусові шукати почали одразу в піджаці, 
крім того, виявили «невелику кількість», як записано в протоколі, 
якогось білого порошку. Ймовірно, його підкинули просто під час 
обшуку. 06.02.1980 Л. засуджений Болехівським районним судом Іва-
но-Франківської обл. за ст. 229-6 ч. 1 КК УРСР («зберігання нарко-
тиків без наміру збуту») до 2 р. позбавлення волі.

Відбувати покарання Л. послали в табір загального режиму ОР-
318/46-15 у м. Сарни Рівненської обл. У травні 1981 знову заарешто-
ваний у таборі. Звинувачення таке ж, як і попереднього разу, тільки 
за ч. 2 ст. 229-6 КК УРСР. Слідство тривало 6 місяців, Л. увесь цей 
час (192 доби!) тримав голодівку з політичними вимогами. 15.11.1981, 
у день викінчення терміну, його напівживого безпосередньо в таборі 
засудили ще до 5 р. таборів суворого режиму. Відбував покарання 
в Краснодоні Луганської обл. У таборах готувався до священичого 
служіння. Карні в’язні ставилися до нього з величезною повагою. 
Звільнився 1986 з закінченням терміну.

Л. був одним з ініціаторів відродження Української Греко-Като-
лицької Церкви (УГКЦ). 1988 розпочав навчання в підпільній семі-
нарії Владики Павла Василика.

17.07.1988 в с. Зарваниця Теребовлянського р-ну Тернопільської 
обл. відбулася літургія з участю біля 15 тисяч вірних УГКЦ. 22.07.1988 
Л. попереджений про відповідальність за організацію літургії та ош-
трафований на 50 руб.

1989 Л. прийняв сан священика УГКЦ. У самвидаві вийшла 
книжка його проповідей. Л. виступив від імені УГКЦ на 50-тисяч-
ному мітингу, що відбувся 21.05.1989 в Москві в Лужниках у зв’язку 
з відкриттям I з’їзду народних депутатів СРСР. 02.08.1989 знову з 
групою віруючих приїздить до Москви, щоб продовжити естафетну 
голодівку на Арбаті з вимогою леґалізувати УГКЦ. 03.08.1989 разом з 
С.Хмарою та Н.Симоновою був прийнятий Б.Єльциним.

28.08.1989 Л. заарештований удома в Болехові, але віруючі зая-
вили протест, то наступного дня він був звільнений.
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Л. провів десятки недозволених молебнів, зокрема, брав участь 
у перепохованні в Києві 19.11.1989 В.Стуса, О.Тихого, Ю.Литвина. 
16.01.1991 відвідав у Лук’янівській тюрмі С.Хмару.

Ще 1988 Є.Сверстюк писав, що досі не зауважені вірші Л., хоч 
вийшла його збірка «На лінії болю». «У ній все справжнє, народжене 
з болю... За формою поезія Л. проста. Вона пливе, як молитва, як подих 
душі», – писав Є.Сверстюк.

Л. загинув в автокатастрофі за загадкових обставин. Похований 
у м. Болехові.
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Лисий Микола Степанович (нар. 9.05.1941, с. Росохач, Чортківсь-
кого р-ну, Тернопільської обл.)

Член Росохацької юнацької національно-патріотичної підпільної 
організації.

З селянської родини. Батько 1941 р. пішов на війну і не повер-
нувся. Мати тяжко бідувала з п’ятьма дітьми. Микола з дитинства 
мусив працювати в колгоспі. Закінчивши вечірню школу, два роки 
працював на цілині (Акмолинська обл., Джезказган). 1960 р. призва-
ний до війська. Вчився в морській школі в Прибалтиці. Оскільки 
відмовився вступати в комсомол, його послали на Тихоокеанський 
флот. Демобілізувався 1965 р. Працював у колгоспі, їздив на сезонні 
будівельні роботи в центральні та східні області України.

Належав до кола патріотично зорієнтованої молоді, яка цікави-
лася й захоплювалася боротьбою УПА за незалежність і хотіла про-
довжити цю боротьбу. Його обурило знищення пам’ятних хрестів 
у селі, зруйнування церкви та могили січових стрільців. Арешти 
української інтелігенції 1972 р. підштовхнули хлопців до створення 
підпільної організації. Володимир Мармус склав текст присяги, яку 
5.11.1972 р. склали також Петро Вітів, Володимир Сеньків, Петро 
Винничук.

14.01.1973 р. Л. разом з Миколою Мармусом, Миколою Сло-
бодяном та Андрієм Кравцем у його хаті в урочистій обстанов-
ці – при свічках, уклякнувши перед хрестом та образом Матері 
Божої – склав присягу на вірність українському народові і став 
членом підпільної молодіжної організації, до якої згодом вступив 
також Степан Сапеляк. Організація ставила за мету боротися за не-
залежність України.

Л. узяв участь у підготовці до акції з нагоди 55-ї річниці про-
голошення Української Народної Республіки ІV Універсалом Цент-
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ральної Ради та 54-ї річниці Злуки УНР і ЗУНР. Росохацька органі-
зація 21.01.1973 р. вивісила в м. Чорткові 4 українські національні 
прапори та 19 листівок з вимогами свободи друку, мітинґів і зібрань, 
що закінчувалися гаслами: «Свободу українським патріотам!», «Гань-
ба політиці русифікації!», «Хай живе зростаючий український патріо-
тизм!», «Свобода слова, друку, мітингів!». Напередодні акції Л. разом 
з В.Мармусом їздив у Чортків, щоб визначити місця для вивішуван-
ня прапорів та листівок.

У лютому 1973 р. почалися арешти членів організації. Л. був за-
арештований 11.04.1973. Припертий доказами, підтвердив свої дії.

На суді у вересні 1974 р. пройшов як свідок, щодо якого було 
відмовлено в притягненні до кримінальної відповідальності. Однак 
рік провів у Тернопільському слідчому ізоляторі за окремою ухвалою 
Тернопільського обласного суду.

Працював на різних роботах у довколишніх селах, виїздив на 
заробітки в східні області України. Був одружений, нині самотній.

У кінці 80-х – на початку 90-х рр. брав участь у русі за незалеж-
ність. Був членом Чортківського «Меморіалу», членом Української 
Гельсінкської Спілки, Української Республіканської, відтак Республі-
канської Християнської партії.

Указом Президента від 18.08. 2006 К. нагороджений орденом «За 
мужність» І ступеня.
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Литвин Юрій Тимонович (нар. 26.11.1934, с. Ксаверівка Василь-
ківського р-ну Київської обл. – п. 05.09. 1984, с. Кучино Чусовсько-
го р-ну Пермської обл., Росія)

Поет, письменник, публіцист, член Української Гельсінкської гру-
пи (УГГ).

Л. народився в сім’ї сільських учителів. Батько воював на фрон-
ті, потім партизанив у загоні С.Ковпака. Помер від ран 1944.

Мати, Надія Антонівна Парубченко, з сином перебралася в c. Ба-
рахти Київської обл. Після закінчення семирічної школи Л. пішов 
у гірничо-промислову школу в м. Шахти Ростовської обл., але через 
хворобу покинув її і повернувся до села.

24.06.1953 Л. разом з декількома хлопцями був заарештований і 
29.07 засуджений Васильківським районним судом за ст. 4 Указу від 
4.07. 1947 р. «Про кримінальну відповідальність за грабіж держав-
ної та суспільної власності» до 12 р. позбавлення волі. Домагаючись 
довідки на виїзд із села на навчання, юнаки «шантажували» голову 
колгоспу «пропажею» телиці, яку вони прив’язали до дерева в лісі. 
Покарання відбував на будівництві Куйбишевської ГЕС (Кунєєвсь-
кий ВТТ).

31.01.1955 Л. був звільнений завдяки клопотанням С.Ковпака, 
але 14.04 знову заарештований у Ленінграді за звинуваченням у ство-
ренні в таборі в липні – серпні 1954 антирадянської націоналістич-
ної організації «Братство вільної України» (БВУ).

Члени організації готувалася, вийшовши на волю, встановити 
зв’язки з підпіллям ОУН, щоб боротися за незалежність України. 
Хоча далі написання статуту, складання присяги та пропаганди в 
своєму колі справа не просунулася, Л., як ініціатор і один з лідерів 
організації, 10.09.1955 був засуджений Куйбишевським обласним су-
дом за ст.ст. 58-10 ч. 2, 58-11 КК РРФСР на 10 р. таборів і 3 р. пораз-
ки в правах. Усього в цій справі було засуджено 16 юнаків-українців, 
в’язнів Кунєєвського табору.
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Л. карався в таборах Сибіру (Мединь, Озерлаг) і в мордовських 
таборах. Там написав збірку віршів «Трагическая галерея» – про до-
лю свого покоління, про жертв терору. Згодом присвятив її Л.Лук’я-
ненку.

Л. звільнився 14.06.1965, одразу ж поїхав у Москву і передав по-
сольству США інформацію про становище політв’язнів у концтабо-
рах. Співробітникам посольства вдалося непомітно вивезти його в 
машині і випустити на вулиці. Оселився в с. Барахти, де жила його 
мати. Одружився. 1967 народився син Ростислав.

Працював на заводі холодильників у м. Васильків, на трубному 
заводі. Був обраний до профкому. Намагався переконати робітників, 
що профспілка – не «приводной ремень партии», а інструмент за-
хисту економічних інтересів робітників. КГБ погрожував арештом. 
Л. мусив виїхати на роботу в Сибір.

Після повернення 14.11.1974 був заарештований у м. Рівне. Інк-
римінували як наклепницькі низку літературних і публіцистичних 
праць. 13.03.1975 Київський обласний суд засудив Л. за ст. 187-1 КК 
УРСР до 3 р. таборів суворого режиму. Ув’язнення відбував у колонії 
№ 25 (сел. Верхній Чов, Комі АРСР). У таборі переніс операцію на 
виразку шлунку.

14.11.1977 Л. знову повернувся в с. Барахти. Півтора року був 
під адміністративним наглядом. На пропозицію О.Мешко в червні 
1978 р. вступив до Української Гельсінкської групи (УГГ). У квітні 
1979 написав працю «Правозахисний рух в Україні, його засади і пер-
спективи», де, зокрема, відзначив: «Суспільство – це живий організм, 
що живе і розвивається за природними законами з тенденціями до все 
більшої свободи... Інакодумство в Україні має свої глибокі революційно-
демократичні та ліберальні традиції... Свободолюбство, демократизм є 
характерними ознаками як українця, так і всієї української нації». Цю 
працю високо оцінив П.Григоренко.

19.07.1979 незадовго перед тим оперований на варикоз, Л. був за-
триманий п’ятьма міліціонерами, завезений до відділу міліції, по-
битий, оштрафований і відпущений, а коли інформація про це про-
звучала по радіо «Свобода», 06.08.1979 був заарештований за звинува-
ченням у вчиненні опору працівникам міліції. Засуджений 17.12.1979 
Васильківським райсудом до 3 р. таборів суворого режиму за ст. 188-1 
ч. 2 КК УРСР («опір працівникам міліції»). В останньому слові Л. 
сказав: «Ви хочете знищити Литвина, але це вам не вдасться. Убити в 
мені людину, вбити в мені віру в любов, у прекрасне, правду, і свободу – 
вам не вдасться, панове прокурори, Литвин вас не боїться, панове на-
чальники. Не боїться, хоч знає, чого ви варті, добре знає ваше справжнє 
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єство, знає, що таке радянська дійсність і радянська влада, що таке її 
каральні органи».

Карався в таборі в м. Біла Церква, в сел. Буча під Києвом (ЮА-
45/85), у липні – вересні 1980 в м. Херсоні (17/90).

За 1,5 міс. до закінчення терміну, 24.06.1982, Київський облсуд 
визнав Л. особливо небезпечним рецидивістом і засудив за ст. 62 ч. 2 
КК УРСР до 10 р. таборів особливого режиму і 5 р. заслання. Йому, 
зокрема, інкримінували написання низки статей, а також «зведен-
ня наклепів на органи радянської влади в усній формі». До справи 
були долучені написані раніше документи: «Борцям за свободу і не-
залежність Чехословаччини», «Слово про грішників, що каються», 
«Некролог», «Звернення до Дж. Картера», «Радянська держава і ра-
дянський робітничий клас» та інші публіцистичні твори.

У травні 1983 хворий на виразку шлунку Л. етапований у с. Ку-
чино Чусовського р-ну Пермської обл. (ВС-389/36-1). Дантист зняв 
йому емаль з зубів, щоб поставити коронки – і більше не з’явився. 
9 останніх місяців Л. тяжко страждав від болю, а тут ще дізнався 
про смерть у неволі колишньої дружини. Син залишився з бабусею. 
Тяжко переживав Л. смерті О.Тихого і Б.Антоненка-Давидовича. Збіг 
тяжких обставин спричинився до тяжкого душевного і фізичного 
стану. В останні дні він не міг ходити і майже нічого не бачив, був 
звільнений від роботи.

23.08.1984 Л. був виявлений у камері з розтятим животом. Через 
два тижні помер у лікарні в м. Чусовой. Матері дозволили бути при-
сутньою на похороні. Мати до смерти не вірила, що це було само-
губство. Наглядачі так і не знайшли, чим він міг би порізатися, – ні 
одразу, ні під час подальших обшуків.

Усього Л. був засуджений на 41 рік неволі, не враховуючи 1,5 р. 
адміннагляду. У таборах відбув 20 р. з 49 прожитих. Він устиг напи-
сати декілька повістей і збірок віршів (більшість літературних творів 
досі не знайдені).

19.11.1989 тлінні рештки В.Стуса, О.Тихого і Л. були з великими 
почестями перепоховані на Байковому кладовищі в Києві.

1980 Закордоне представництво УГГ видало брошуру «Юрій Лит-
вин (портрети сучасників)». 1981 у Львові вийшла збірка віршів В.Стуса 
і Л. «Передчуття». 1996 в Харкові коштом його друга, колишнього по-
літв’язня І.Пашкова видано збірку віршів Л. «Трагическая галерея». 42 
документи справи – рукописи, статті, заяви, листи в 1991 передані з 
СБУ матері Л. – частина з них видана 1999 р. окремою книжкою.

1992 зусиллями Дрогобицького «Меморіалу» побудовано нову 
хату для матері Л. Надії Антонівни Парубченко в с. Барахти, де вона 



386

ЛИТВИН ЮРІЙ ТИМОНОВИЧ

дожила віку (14.10.1914 – 26.10.1997). Там же 1994 в школі відкрита 
кімната-музей Л.
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Лісовий Василь Семенович (нар. 17.05.1937, с. Старі Безрадичі 
Обухівського р-ну Київської обл.)

Філософ, організатор самвидаву в 60-х роках. Виступив з відри-
тим листом на захист заарештованих шістдесятників і на знак солі-
дарності побажав бути засудженим разом з ними.

Народився в селянській родині. Батько загинув на війні. У ди-
тинстві зимовими вечорами чув розповіді селян про національне 
відродження 1917-20 (запам’яталися слова матері: «От ходили з пор-
третом Шевченка, співали українських пісень, за це нас і покарали»), 
про колективізацію, розкуркулення і голодомор 1933 року. Ця усна 
історія суттєво відрізнялася від тієї, яку викладали в школі.

1962 закінчив історико-філософський факультет Київського уні-
верситету, викладав філософію в Тернопільському медичному інсти-
туті, 1966–1969 навчався в аспірантурі Київського університету за 
спеціальністю логіка, викладав у Київському університеті. З 1969 – 
співробітник Інституту філософії АН УРСР. 1971 захистив кандидат-
ську дисертацію на тему «Логіко-філософське дослідження побутової 
мови».

Самвидав розповсюджував з 1961. З 1966, паралельно з науковою 
роботою, інтенсивно організовував його виготовлення, зберігання 
та розповсюдження серед аспірантів і – з допомогою В.Овсієнка – в 
студентському середовищі. Л. – автор самвидавської статті «Лист ви-
борця Антона Коваля».

Хвиля арештів інтеліґенції 1972 підштовхнула Л. до відкритого 
протесту. Разом з Є.Пронюком видав №6 («київський») самвидавсько-
го журналу «Український вісник», відновленого ними з метою дати гро-
мадськості інформацію про заарештованих і відвести від них звину-
вачення у виданні попередніх випусків. Л. також написав «Відкритий 
лист членам ЦК КПРС і ЦК КП України». Він закінчувався так:

«Зважаючи на умови, в яких подається цей лист, мені важко ві-
рити в конструктивну реакцію на нього. Хоч я не виступаю ні в ролі 
відповідального, ні в ролі свідка, ні в ролі якимось чином причетного до 
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тієї справи, що нині іменується «справою Добоша», після подання цього 
листа я безперечно опинюся в числі «ворогів». Мабуть, це й правильно, 
бо Добоша звільнено, а «справа Добоша» – це вже просто справа, обер-
нена проти живого українського народу і живої української культури. 
Така «справа» дійсно об’єднує всіх заарештованих. Але я вважаю себе 
теж причетним до такої справи – ось чому прошу мене також зааре-
штувати і судити». (Ярослав Добош – громадянин Бельгії, який 
у кінці 1971 зустрічався з шістдесятниками у Львові й Києві, був 
заарештований КГБ, а після розкаяння в пресі й по телебаченню 
видворений. Див.: «Справа Добоша»).

Лист фактично призначався для розповсюдження як самвидавсь-
кий матеріал. З цією метою на друкарській машинці в червні – липні 
1972 було виготовлено понад 100 екземплярів листа і складений спи-
сок людей, яким передбачалося вручити їх. Але 06.07.1972 Є.Пронюк 
був заарештований з кипою відбитків по дорозі від машиністки. Л. 
встиг 05.07 відіслати один власноручно надрукований екземпляр на 
ім’я Л.Брежнєва, один – віднести у відділ листів ЦК КПУ на ім’я 
В.Щербицького, один – вручити секретареві парткому Інституту 
філософії. 06.07 Л. був викликаний в Інститут і затриманий, 8-го 
виключений з КПРС, а 9-го заарештований. Одразу після арешту 
була звільнена з роботи в Інституті педагогіки його вагітна дружина 
Віра Лісова-Гриценко (народила сина Оксена 21.07).

Л. не вважав себе винним у вчиненні злочину. Київський об-
ласний суд 06.12.1973 засудив Л. до 7 р. позбавлення волі в таборах 
суворого режиму та 3 р. заслання за ст. 62 ч. 1 КК УРСР. Посправни-
ками Л. були Є.Пронюк та В.Овсієнко.

Карався в мордовських таборах ЖХ-385/3 (п. Барашево, 1974-
1975), № 19 (пос. Лєсной). У кінці 1976 разом з іншими політв’язнями 
переведений у пермські табори: ВС-389/35, пос. Половинка, до сере-
дини 1978; № 37, ст. Всесвятська. Покаранням за перехід на статус 
політв’язня утратив рахунок.

1979 етапований на заслання в пос. Нова Брянь Заіграєвського 
р-ну Бурятської АРСР. Заявив протест проти введення радянських 
військ в Афганістан. Йому створили нестерпні умови на роботі, він 
покинув роботу і був засуджений за звинуваченням у «дармоїдстві» 
до 1 р. таборів суворого режиму. Решту заслання відбував у пос. Іль-
ка того ж району. Працював токарем на авторемонтному заводі. На 
заслання до Л. приїхала дружина Віра Лісова з дітьми Мирославою 
та Оксеном.

Звільнений у липні 1983.
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Працював науковим співробітником Музею історії Києва (1983-
1987), вчителем Великодмитрівської школи Обухівського р-ну (1987-
1989), у 1989 ВАК СРСР відновив науковий ступінь кандидата фі-
лософських наук, 1989 реабілітований, у 1990 поновлений на роботі 
в Інституті філософії НАН України, спочатку на посаді наукового 
співробітника, згодом старшого н. с., від 1997 р. – завідувач відділу 
Історії філософії України цього інституту. Викладав філософію на 
посаді професора в Київському міжнародному університеті (1996–
1999) та в Kиєво-Могилянській Академії (1998–2002). Бере участь 
у конференціях та круглих столах, наукових та організованих гро-
мадськими організаціями (УРП, ОУН, Громадянською позицією то-
що). Публікує статті на теми філософії і політології, готує навчальну 
літературу, укладає антології, перекладає філософську літературу з 
англійської та німецької мов, публікує спогади.

Указом Президента України від 26.11.2005 нагороджений орде-
ном «За заслуги» ІІІ ступеня.
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Лісова (Гриценко) Віра Павлівна (нар. 05.01.1937 р., м. Кагарлик 
Київської обл.).

Представниця «підпільної педагогіки», учасниця правозахисного руху.
Мати, Палажка Трохименко (1907-92), все життя працювала в 

колгоспі. Батько, Павло Гриценко (1910-87), – ветеринарний фель-
дшер. Старші сестри ще неповнолітніми під час голоду 1947 були 
засуджені на 5 р. разом з односельчанами «за колоски» (відбули в 
таборі по 2,5 р.).

Віра 1954 закінчила школу. З 1955 до 1961 навчалась на заоч-
ному відділенні філологічного факультету Київського університету, 
працювала на мотоциклетному заводі та старшою піонервожатою в 
школі м. Києва. Після закінчення університету працювала лаборан-
том в Українському науково-дослідному інституті педагогіки (УН-
ДІП) і викладала українську мову та літературу у вечірній школі. 
Склала кандидатські екзамени, працювала над дисертацією про Бо-
риса Грінченка.

Її українство, закладене життям у селі з рештками обрядів, піс-
нями матері, віршами Шевченка, з церквою і поетичною природою, 
зі шкільним хором, було загнане в підсвідомість ідеологічним на-
сильством. Воно ожило в університетські роки під впливом лекцій 
викладача української літератури Івана Бровка і розвивалось у 60-х 
роках на літературних вечорах, у хорі «Жайворонок», у спілкуван-
ні з Є.Сверстюком, Василем Вечерським, Романом Корогодським, 
А.Горською, Н.Світличною, Тамарою Цвелих та ін. «Соціальні оку-
ляри» спали після прочитання статті Івана Франка «Що таке поступ». 
Педагогічна діяльність стала для Л. святом життя. Співала в хорі, хо-
дила на літературні вечори шістдесятників, проводила зі школярами 
з участю Є.Сверстюка, Петра Бойка та за їхніми і своїми сценарія-
ми літературні вечори, випускала стінгазети, мандрувала з дітьми 
Києвом. Любила дітей, а вони любили її. Особливо це стосується 
російської школи, куди перейшла 1964 після першого звільнення з 
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УНДІПу за участь у покладанні квітів до пам’ятника Т.Шевченку 22 
травня. Чотири щасливі роки роботи закінчилися бесідою з район-
ним та шкільним начальством і звільненням у в 1969 «за власним 
бажанням».

З посади молодшого редактора видавництва «Наукова думка» 
в 1971 Л. також пішла «за власним бажанням» – після написання 
«ідейно не витриманого» редакційного висновку на книгу статей до 
ювілею Лесі Українки і листа до Комітету у справах друку про неякіс-
ну книжку казок «Козак Мамарига» видавництва «Веселка».

Зі зміною керівництва Інституту педагогіки повернулася туди 
як кандидат на посаду молодшого наукового співробітника.

Після арештів 1972 р. чоловік Л. Василь Лісовий виступив з 
«Відкритим листом членам ЦК КПРС і ЦК КП України» на захист 
заарештованих відомих в Україні діячів культури, за що 06.07.1972 
був також заарештований. Через два тижні, 22.07.1972, Л. народи-
ла сина Оксена (донька Мирослава 1966 р.н.). Через рік, 16.07.1973, 
під тиском адміністрації УНДІПу, знову була звільнена «за власним 
бажанням», залишившись із двома малолітніми дітьми без засобів 
існування.

З 1974 до 1976 працювала вихователькою в дитячому садку, де 
був і син, який часто хворів. З кінця 1975 перейшла на надомну ро-
боту в Інститут наукової організації праці. Це було зручно для сім’ї, 
але не для КГБ. Після відвідання Інституту «куратором» її звідти 
звільнили «у зв’язку з закінченням терміну тимчасового працевла-
штування». Рік працювала надомницею-вишивальницею.

Коли чоловік відбув половину терміну, Л. почала писати заяви 
до радянських та зарубіжних організацій на його захист, надсилала 
запити в табори, в КГБ про місце його перебування, стан здоров’я. 
Це посилило тиск КГБ на сім’ю у «малій» і «великій» зонах – вклю-
чаючи дітей. Під цей час уже була знайома з московськими диси-
дентами А.Твердохлєбовим, Ю.Шихановичем, Галиною Саловою, 
Т.Ходорович та ін. Брала участь у прес-конференції для зарубіжних 
журналістів у Москві, де ознайомила їх зі становищем в Україні, 
виступала на захист В.Лісового, Є.Пронюка, М.Коцюбинської. Разом 
з О.Мешко, Аллою Марченко, О.Антонів, Р.Руденко та іншими допо-
магала родинам політв’язнів через Фонд допомоги політв’язням і їхнім 
родинам (Фонд Солженіцина). У зв’язку з цим її викликали в КГБ 
на допити, проводили обшуки, попереджували про відповідальність 
за «антигромадську поведінку», імітували напад на доньку-підлітка 
ніби з метою зґвалтування, демонстративно стежили з метою психо-
логічного тиску. Полювали за «Листом» В.Лісового: слідчий Карава-
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нов погрожував, що Л. буде відповідати за його появу навіть тоді, ко-
ли виростуть діти. Інформація про переслідування передавалася по 
радіо «Свобода». Можливо тому КГБ дозволив Л. працювати в школі, 
«але не викладати». З 1978 до виходу на пенсію в 1990 Л. працювала в 
бібліотеці та в групі продовженого дня. Різними способами – бесіди, 
читання, свій театр і музей, пісні, конкурси, обрядові свята, манд-
рівки Києвом – вводила дітей у світ рідної культури, пробуджуючи 
національну самосвідомість та громадянську активність.

В.Лісовий, будучи на засланні в пос. Нова Брянь (Бурятія), за-
явив протест у зв’язку зі введенням радянських військ в Афганіс-
тан. Його позбавили роботи і, звинувативши в «дармроїдстві», за 
декілька годин до приїзду дружини і дітей заарештували. Літо 1981 
Л. з дітьми провела в Новій Бряні, очікуючи суду, де виступила як 
захисник. Улітку 1982 сім’я знову приїхала в Бурятію і два роки жи-
ла на засланні в пос. Ілька, де В.Лісовий працював токарем, донька 
закінчила середню школу, а син 3 і 4 класи.

У червні 1983 сім’я повернулася в Київ. Л. продовжила роботу 
в школі.

Нині Л. бере участь у роботі НРУ, виступає на конференціях 
і як публіцист, зокрема, написала статті про О.Мешко, І.Бровка, 
І.Світличного, жінок – учасниць руху опору, спогади про 60-і роки. 
Веде благодійницьку та просвітницьку роботу (передплата газет, по-
ширення книжок у школах Київщині та інших областей України).
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Лукаш Микола Олексійович (нар. 19.12.1919, м. Кролевець, Сумсь-
кої обл., – п. 29.08.1988, м. Київ)

Видатний український перекладач і лінґвіст.
Син учителів. З дитинства легко засвоював іноземні мови. Нав-

чався на історичному факультеті Київського держуніверситету, але 
навчання перервала Друга світова війна. З 1943 р. Л. у діючій армії.

1947 Л. закінчив інститут іноземних мов у Харкові. Був виклада-
чем іноземних мов, потім завідував відділом поезії в журналі «Всесвіт».

Л. справедливо вважається одним з найвидатніших українських 
перекладачів – перекладав художні твори з 20 мов. Л. властиві фе-
номенальне лінґвістичне обдарування і дивовижна ерудиція в галузі 
зарубіжної літератури.

Найпліднішим було відносно благополучне для Л. двадцятиліт-
тя з 1953 до 1973, коли він переклав «Фауста» Гете, «Мадам Боварі» 
Флобера, лірику Шіллера, «Декамерон» Бокаччо та багато іншого.

Л. був близький до репресованих і переслідуваних письменників. 
А після арешту І.Дзюби, якого вважав видатним діячем української 
культури, Л., вимагаючи його звільнення, запропонував заарешту-
вати себе замість нього. Цей вчинок дорого обійшовся Л.: йому пог-
рожували запроторенням на психіатричну експертизу. Багато років 
після цього він фактично перебував під домашнім арештом. 1973 Л. 
виключили зі Спілки письменників України (СПУ). Його всіляко 
переслідували, перестали публікувати, чим позбавили засобів існу-
вання. Тривалий період біля його під’їзду стояв пост міліції, що не 
пропускав до нього нікого.

Л. був відновлений в СПУ на хвилі перебудови 1988, практично 
напередодні смерти. Він так і не дочекався видання великого тому 
своїх перекладів – книги під назвою «Від Бокаччо до Аполлінера», 
яка вийшла 1990 і стала своєрідним пам’ятником Л.

«Такі, як Лукаш, народжуються, напевно, раз на декілька століть», – 
писав видатний український перекладач Г.Кочур.
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Лук’яненко Левко Григорович (нар. 24.08.1928, за документами 
1927, с. Хрипівка, Городнянського р-ну, Чернігівської обл.)

Видатний діяч українського національного руху, організатор Україн-
ської робітничо-селянської спілки (УРСС), член-засновник УГГ, Голова 
УГС і УРП.

Виріс у родині селян, людей працелюбних, умілих.
1944 призвали до війська. Служив в Австрії, на Кавказі в мм. Орд-

жонікідзе, Нахічевань.
З раннього дитинства багато читав, задумувався над тим, чому 

український народ пригнічений. Прочитав двотомну історію дипло-
матії і вирішив для себе, що нема нічого понад національні інтереси.

Після поїздки у відпустку додому в 1950 р., де побачив нужду, 
приниження, Л. дійшов висновку, що треба боротися за незалежну 
Україну і цьому слід присвятити життя. Для досягнення цієї мети 
необхідно дійти до вершин влади в державі, а оскільки влада зосе-
реджена в руках партії, то треба просуватися по партійній лінії. Не-
обхідно здобути вищу освіту. 1951-1953 вступив у комсомол, у партію. 
1953 поступив на юридичний факультет Московського університету. 
1954 одружився. Вів активне громадське життя.

До 1956 зрозумів, що обраний ним шлях помилковий, призупи-
нив свою громадську діяльність і вирішив з 1957 орієнтуватися на під-
пільну боротьбу.

У вересні 1958 за розподілом був спрямований штатним пропа-
гандистом райкому партії в Радехівський р-н Львівської обл., де й 
поселився з дружиною Надією.

Робота була пов’язана з постійними поїздками по селах району. 
Він бачив, як людей заганяли в колгоспи, знищували цілі хутори.

Разом зі Степаном Віруном і Василем Луцьківим вирішили 
створити підпільну партію Українська Робітничо-Селянська Спілка 
(УРСС), яка б поставила питання про вихід України з СРСР шляхом 
референдуму, опираючись на Конституцію.
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У середині 1959 переїхав у Глинянський р-н і, щоб мати більше 
вільного часу, з райкому перевівся в адвокатуру. Тут він знайшов одно-
думців Івана Кандибу та Олександра Лібовича.

7.11.1960 у Львові відбулася перша, організаційна зустріч, на якій 
обговорили програму. Оскільки програма була дуже жорстка і гост-
ра, вирішили її знищити, а до наступної зустрічі, яка мала відбутися 
22.01.1961, доручили Л. скласти нову, м’якшу. Але 21.01.1961 були за-
арештовані І.Кандиба, С.Вірун, В.Луцьків, О.Лібович і Л., пізніше 
Іван Кіпиш та Йосип Боровницький.

У травні 1961 Львівський обласний суд засудив Л. до розстрілу за 
ст. 56 ч. 1 і 64 КК УРСР. Звинувачення було побудоване на першому 
проекті програми УРСС. Винуватили в тому, що він «з 1957 виношу-
вав ідею відриву УРСР від СРСР, підривав авторитет КПРС, зводив 
наклепи на теорію марксизму-ленінізму».

Через 72 доби Верховний Суд замінив кару смерти 15-ма роками 
позбавлення волі. Інші дістали терміни від 10 до 15 р. позбавлення 
волі.

Кару відбував у мордовських таборах, з 1967 – 3 р. у Владимирсь-
кій тюрмі, потім знову в Мордовії.

1966 в мордовські табори прибувала нова ґенерація політв’язнів – 
шістдесятники. Вони ведуть боротьбу з адміністрацією таборів за фак-
тами грубого порушення законодавства і прав в’язнів. Про цю бороть-
бу стає відомо світовій громадськості. Л. бере в цій боротьбі активну 
участь. Щоб посилити ізоляцію, 500 найактивніших політв’язнів пе-
реводять у пермські табори. У 1974 за організацію страйку Чусовсь-
кий районний суд засудив трьох ініціаторів, у т.ч. Л., до тюремного 
ув’язнення у Владимирській тюрмі.

До кінця терміну залишалося менше двох років, то щоб лег-
ше було стежити за Л. на волі, КГБ разом з адміністрацією тюрми 
спрямував його на експертизу до психлікарні. Виписали з діагнозом 
«іпохондричний синдром» і визнали інвалідом 2 групи.

10.12.1975, у День прав людини, разом з іншими політв’язнями 
Л. оголосив голодівку. Саме в цей день його вивезли в Чернігівську 
тюрму, де утримували до закінчення терміну. Після звільнення взяли 
на рік під адміністративний нагляд.

Оселився в Чернігові, в помешканні дружини. Улаштуватися на 
роботу за фахом не міг. Пішов електриком в обласну дитячу лікарню.

09.11.1976, на пропозицію М.Руденка, увійшов до складу членів-
засновників Української Гельсінкської групи (УГГ), підписує всі доку-
менти УГГ.
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Л. пише звернення до Бєлградської наради 35 країн з приводу 
дискримінації українців, зокрема, права на еміґрацію. Виступив на 
захист художника П.Рубана, написав статтю «Зупиніть кривосуддя!». 
Радіо «Свобода» передавало його нарис «Рік свободи».

12.12.1977 Л. знову заарештований. Розуміючи, що його чекає в 
майбутньому, оголосив голодівку, відмовився давати покази, також 
відмовився від громадянства СРСР.

17-20 червня 1978 Л. засуджений Чернігівським облсудом за 
ст. 62 ч. 2 КК УРСР до 10 р. позбавлення волі і 5 р. заслання та виз-
наний особливо небезпечним рецидивістом.

Карався в таборі особливого режиму в сел. Сосновка в Мордовії. 
Разом з іншими політв’язнями продовжує боротьбу, готує і передає 
на Захід інформацію. У лютому 1980 всіх в’язнів особливого режиму, 
в т.ч. Л., переводять у спеціально збудовану зону в с. Кучино Пермсь-
кої обл., за 200 м від 36-ї зони.

13.12.1986 Л. з Кучино перевозять у Пермську пересильну тюрму, 
а звідти в Чернігівську, де з ним понад місяць «працював» слідчий 
КГБ. Повернули в Кучино. 08.12.1987 етапували на заслання с. Бере-
зівка Парабельського р-ну Томської обл.

У березні 1988 заочно обраний головою відновленої УГГ, яка з 
07.07 діє як Українська Гельсінкська Спілка (УГС).

23.04.1988 Л. запропонували виїхати за кордон, та він відмовив-
ся, бо бачив, що ситуація в країні змінюється, вимальовується пер-
спектива створення політичної партії.

Указом ПВР від 30.11.1988 Л. помилуваний, звільнений із за-
слання. На початку 1989 повертається в Україну.

29.04.1990 на Установчому з̀ їзді УГС Л. обраний головою ство-
реної на її базі Української республіканської партії. У березні обраний 
депутатом ВР України, був членом комісії з питань законодавства і за-
конності, заступником голови фракції «Народна Рада». Л. – автор Ак-
та про незалежність України від 24.08.1991. Балотувався на посаду Пре-
зидента України, на виборах 1.12.1991 набрав 4,5% голосів виборців.

У травні 1992 склав повноваження депутата і залишив посаду 
голови УРП у зв’язку з призначенням Надзвичайним і Повноважним 
послом України в Канаді. У листопаді 1993 через незгоду з політи-
кою уряду України подав у відставку і повернувся в Україну.

З листопада 1993 до червня 1994 – голова передвиборного демо-
кратичного об’єднання «Україна». З травня 1992 – почесний голо-
ва УРП. Доктор права Альбертського університету, Канада. Автор 
низки книг, брошур, численних статей. Голова Української асоціації 
дослідників голодоморів (з 1998).



40�

ЛУК’ЯНЕНКО ЛЕВКО ГРИГОРОВИЧ

У 1998-99 Л. один з керівників «Національного фронту», що об’єд-
нував праві та націоналістичні партії. 2000 р. знову обраний головою 
УРП. З 2002 – голова Ради старійшин УРП-Собор. У жовтні 2005 пар-
тія УРП-Собор розкололася. Частина, яка підтримує БЮТ, 27.05.2006 
створила «Українську республіканську партію Левка Лук’яненка», яку 
очолив О.Сергієнко.

Народний депутат І, ІІ, ІV і V скликань (2002 і 2006 рр. – за 
списком БЮТ). Член НСПУ (2002). Нагороджений медаллю «Бор-
цям за волю України ім. Св. Володимира» (1991), почесною відзнакою 
Президента України (1992), Герой України (2005).
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Лупиніс Анатолій Іванович (нар. 21.07.1937, с. Новоолександрівка 
Червоноармійського р-ну Донецької обл. – п. 5.02.2000 р. Київ)

Жертва каральної психіатрії. Чільний діяч УНА-УНСО.
Середню школу закінчив у с. Монастирище Черкаської обл. 

1954, поступив на механіко-математичний факультет Київського 
держуніверситету (КДУ).

У жовтні 1956 за антирадянські розмови, вірші, рукописні листів-
ки, у яких ішлося про необхідність узяти народові зброю і повернути 
її проти уряду, правлячої верхівки партії, Л. був заарештований і 
засуджений за ст. 54-10 КК УРСР до 6 р. позбавлення волі.

У липні 1957 Л. прибув у табір №7 Дубровлагу (Мордовія). У верес-
ні 1957 як голову страйкового комітету (у страйку брало участь 2000 
в’язнів) Л. засудили до 10 р. позбавлення волі за ст. 58-10, 58-11, 58-14 
КК РСФСР («антирадянська агітація і пропаганда», «створення анти-
радянської організації», «контрреволюційний саботаж»).

1962, перебуваючи у Владимирській в’язниці, Л. захворів: перене-
сений без медичної допомоги поліневрит спричинив парапарез ніг. 
У подальші роки були також діагностовані: виразка шлунка, дистро-
фія міокарда, нирково-кам’яна хвороба, хвороба печінки. Повернув-
шись із в’язниці в мордовський табір №10, Л. більшу частину терміну 
перебував у лікарні в таборі № 3, сел. Барашево.

1967 після закінчення терміну Л. допровадили батькам на ношах 
(у нього були спаралізовані ноги). ВТЕК одразу дав йому довічну 
першу групу інвалідности – без щорічного перегляду. Через 2 р. піс-
ля посиленого лікування Л. зумів стати на милиці.

1969 Л. подав документи на філософський факультет КДУ. Оз-
найомившись із його анкетою, декан факультету Танчер послав Л. 
до заступника голови Комітету партійного контролю при ЦК КПУ 
Підопригори, який заявив, що навіть набравши 20 балів із 20 мож-
ливих, Л. не буде прийнятий. Він порадив Л. піти працювати на за-
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вод, у цех, пройнятися пролетарською ідеологією, завоювати довір’я 
робітників.

У грудні 1969 Л. поступив на заочне відділення економічного 
факультету Української сільськогосподарської академії.

Весною 1970 Л. уже міг обходитися й без милиць. Працює адмі-
ністратором у Київському концертно-хоровому товаристві.

22.05.1971 на традиційному мітингу біля пам’ятника Т.Шевченку 
Л. прочитав вірш «Я бачив, як ґвалтували матір». 28.05.1971 заарешто-
ваний. Експертиза Інституту ім. Сербського під керівництвом Д.Лунца 
визнала Л. неосудним (за першого арешту експертиза Київської псих-
лікарні ім. Павлова визнала Л. здоровим).

Коли в грудні 1971 на суд з’явились А.Сахаров, І.Світличний, 
Л.Плющ, засідання перенесли. Через три дні суд відправив Л. на при-
мусове лікування в Дніпропетровську спецпсихлікарню. Його лікува-
ли галоперидолом, трифтазином, тизерцином, сульфозином, провели 
40 інсулінових шоків.

У січні 1974 медкомісія представила Л. на виписку, проте суд 
відмовив. Йому знову стали давати галоперидол. Через 2 місяці го-
ловний психіатр МВС СРСР проф. П.Рибкін оглянув Л. і зробив 
висновок: «Скасувати лікування і виписати в найкоротший термін». 
У червні 1974 комісія знову представила Л. на виписку – і знову суд 
відмовив.

Л. подав скарги в Міністерство охорони здоров’я, медуправлін-
ня МВС СРСР і президію Товариства невропатології та психіатрії. 
Єдиний результат – його перевели до іншого відділення і провели 
розслідування: як йому вдалося відіслати скарги; запідозрених у до-
помозі Л. співробітників лікарні звільнили.

Через півроку комісія знову представила Л. на виписку – суд 
знову відмовив. Завідділом відмовилася лікувати Л. – його перевели 
в інше відділення.

1976 Л. перевели в Алма-Атинську спецпсихлікарню. Оскільки 
Дніпропетровська СПЛ не прислала історію хвороби Л., його почали 
лікувати наново.

У лютому 1977 медкомісія вирішила представити на загальнолікар-
няну конференцію висновок про зняття з Л. діагнозу. Запитали з Дніп-
ропетровська історію хвороби Л. – у відповідь надійшли дані про Л. 
як про особливо небезпечного злочинця. Були надіслані ще три запи-
ти – відповідь не надійшла. 1978 медкомісія представила Л. на випис-
ку – суд визначив примусове лікування в лікарні загального типу. У 
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квітні 1979 Л. в Київській психлікарні ім. Павлова запевнили: «У чер-
вні будете вдома». У травні Л. направили в Черкаську ПЛ (м. Сміла). 
26.11. 1979 лікарня надіслала Київському обласному суду матеріали про 
виписку Л. Відповіді не було. У лікарні казали: «Ось після Олімпіади 
пошлемо документи знову». 21.06.1980 Л. спішно вивозять до Дніпро-
петровської СПЛ – так спішно, що не оформили документів і лікар-
ня його не прийняла. Повернули назад у Смілу. Виявилося, що 16.06 
народний суд Смілянського р-ну Черкаської обл. постановив за втечу 
направити Л. у Дніпропетровську СПЛ (ні сам Л., ані рідні нічого про 
суд не знали). «Втеча» полягала в тому, що одного разу Л. за дозволом 
санітара провів декілька годин з родичами поза лікарнею, при цьому 
він у призначений санітаром час повернувся в лікарню.

1983 Л. переведений з Орловської СПЛ в ПЛ загального типу в 
Казахстані. Звільнився у 1983, провівши в психлікарнях 12 років.

Л. був одним з ініціаторів створення «Зеленого Світу», українсь-
кого «Меморіалу», Народного Руху України (НРУ). Був членом орг-
комітету з підготовки Установчого з’їзду НРУ (8-9.09.1989), обраний 
членом великої Ради НРУ.

У травні 1990 виступив у числі п’ятьох ініціаторів скликання 
Української міжпартійної асамблеї. На 1-й сесії Асамблеї обраний 
головою виконкому, з грудня 1990 – голова політреферантури УМА 
(з 1991 – УНА, Українська національна асамблея).

У липні 1991 заарештований і 1,5 місяця перебував під слідс-
твом за звинуваченням в організації масових акцій у Києві під час 
обговорення Верховною Радою України проекту нового союзного 
договору і під час приїзду в Київ М.Горбачова для зустрічі з канцле-
ром ФРН Г.Колем.

Одружений, шестеро дітей.
До останніх днів життя – активний політичний і громадський 

діяч УНА-УНСО.
Похований на Байковому кладовищі в Києві.

Бібліоґрафія:

І.

Лупиніс Анатолій. Бунт має рацію (Політичний заповіт). – Черні-
гів: МПП «Факел», 2004. – 218 с.
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Луцик Михайло Петрович (нар. 31.12.1921, с. Волосянка Сколівсь-
кого р-ну Дрогобицької обл., Польща (нині Сколівський р-н Львівсь-
кої обл.)

Історик, активний учасник національно-визвольного руху, в’язень 
польських, німецьких, угорських і радянських тюрем і таборів.

Батько Л. закінчив історико-географічний факультет Львівсько-
го університету, знав 8 мов, писав вірші й нариси на історичні теми. 
Двічі був заарештований польськими властями за український на-
ціоналізм. Весною 1941 заарештований органами НКВД і засланий у 
Красноярський край. Мати закінчила філфак Львівського універси-
тету, знала 6 мов, писала вірші. Л. почав писати вірші в 6 років.

У кінці червня 1939 Л. з батьком заарештовує польська охранка, 
але їм удається втекти. З тих пір вони на нелегальному становищі.

Коли фашистська Німеччина окупувала Польщу в 1939, Л. всту-
пив до Української коронної армії (УКА) монархістів. З приходом у 
Галичину радянських військ багато хто з УКА перейшов до ОУН, 
але ідея проголошення монархії в Україні продовжувала вплива-
ти на діяльність ОУН, вважає Л. Його обирають керівником ОУН 
Сколівського повіту. Рятуючись від Червоної Армії, Л. потрапляє в 
Закарпаття, яке під той час було в складі Угорщини. Його тут же 
арештовують. Л. загрожує розстріл. Зустріч з президентом Угорщини 
Хорті, прихильником монархічної ідеї, рятує йому життя. Депорто-
ваний Л. опиняється на німецько-радянсько-словацькому кордоні й 
обирає Німеччину.

За вірші антигітлерівського змісту його заарештовує гестапо і 
кидає в камеру смертників, але з допомогою підпільників, які слу-
жили в охороні табору, йому вдається втекти у Краків. Тут Л. віднов-
лює зустрічі з діячами ОУН і в 1940 повертається в рідне село. Там 
уже Радянська влада. Він відновлює роботу ОУН.

Восени 1941 в село вриваються фашисти і вивозять із собою до 
Німеччини біля 500 осіб. Л. знову в Німеччині, в Берліні.
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У кінці квітня 1943 Л. приїздить у Карпати, окуповані фашиста-
ми, і тут дізнається, що після його від’їзду з Берліна гестапівці при-
ходили його арештовувати.

Улітку 1943 Л. захистив диплом на історико-географічному фа-
культеті Львівського університету.

Виявивши в одному селі німецький штрафний табір, Л. органі-
зував напад. Були знищені гестапівська охорона й адміністрація та-
бору та звільнені в’язні. У серпні 1944 Л. тяжко поранений, але про-
довжує активно діяти.

У кінці жовтня радянські війська займають Сколе. Л. залишився 
в селі, де народився, і 28.10.1944 був заарештований НКВД. 29.12.1944 
він засуджений військовим трибуналом за ст. 54-1 «А» та 54-11 КК 
УРСР на 15 р. таборів і 5 р. заслання з поразкою в правах.

Л. перекидають із табору в табір, 1947 він потрапляє у Воркуту, 
де в’язні працювали на понад 40 шахтах. За його активною участю на 
всіх шахтах були створені підпільні організації, які діяли в умовах 
суворої конспірації. Підпільники виготовляли ґранати, влаштовува-
ли підкопи, готували на літо 1953 року повстання, але після смерти 
Сталіна вся ця робота стала вже непотрібною.

Звільнений Л. 14.06.1956 постановою комісії Президії Верховної 
Ради СРСР з перегляду судових справ. У листопаді того ж року реабі-
літований.

Оселився Л. у м. Стрий Дрогобицької обл. і тут же включився в 
роботу з організації підпільної сітки ОУН не лише в західних облас-
тях, але й у східних, а також у тих областях, де компактно прожива-
ли українці в Росії, Білорусії, Молдавії.

З квітня 1957 вимушений був перейти на нелегальне становище і, 
за його словами, готував Великий Збір ОУН. Відбувся він 09.09.1957 
на горі Маківка, біля села Волосянка в лісі. Л. був обраний довічним 
провідником цього Великого Збору. Метою організації було повален-
ня комуністичного однопартійного режиму.

19.11.1957 Л. знову заарештований. При обшуку в нього вилучені 
пістолет, гроші та вірш «О краю мій рідний», написаний улітку 1956, 
у якому він оплакує тяжку долю України. 19.12.1958 Дрогобицький 
обласний суд засудив Л. за ст. 54-10 та 196 (порушення режиму на-
гляду) КК УРСР до 8 р. позбавлення волі, з них перші 3 – тюремне 
ув’язнення, 5 – утримання за межами УРСР.

Утретє Л. засуджений у таборі 12.04.1961 Львівським обласним 
судом за ст. 56 та 64 КК УРСР до 15 р. позбавлення волі, перші 5 р. – 
тюремне ув’язнення. Карався у Владимирській тюрмі, потім у мордов-
ських таборах.
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Звільнений 18.11.1972. Оскільки повертатися йому в Україну бу-
ло заборонено, поїхав у м. Рибниця Молдавської РСР. Там його не 
прописували. Від радянського паспорта відмовився і завимагав ви-
пустити його в Австрію.

Тривалий час поневірявся між Україною і Молдавією, перехову-
вався, та 31.06.1973 Л. був затриманий за звинуваченням у бродяж-
ництві і засуджений 17.09 того ж року Рибницьким народним судом 
за ст. 221 ч. 1 КК УРСР до 2 р. позбавлення волі в таборі суворого 
режиму.

1974 визнаний психічно хворим і направлений у Дніпропетровсь-
ку СПЛ.

1978 в Інституті ім. Сербського в Москві була проведена експер-
тиза, діагноз було знято й установлено, що Л. ніколи не був психічно 
хворим. Його звільнено. Усього відбув у неволі 32 р.

Л. зустрічався з дисидентами А.Марченком і Л.Богораз, які допо-
могли йому зустрітися з А.Сахаровим. Сприянням О.Гінзбурґа деякий 
час нелеґально проживав у Тарусі. Мав стосунки з членами УГГ, був 
затриманий під час обшуку в домі Січків 7.08.1979. Був знайомий з 
О.Мешко, М.Горинем, який вмістив інформацію про нього в Інфор-
маційному бюлетені УГГ №4.

Л. взяв підпільний церковний шлюб, який легалізував за незалеж-
ності. Син Володимир 1986, дочка Оксана 1992 і син Олег 1994 р. н. 
Живе у м. Сколе Львівської обл. у холодній халупі.

1991 р. Л. висувався кандидатом на Президента України, та не 
зібрав достатньо підписів. Відійшов від політики і без будь-якої ма-
теріальної підтримки збоку продовжує збирати документи з історії 
ОУН і матеріали ГУЛАГівського опору.
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Мазур ДМитро ДМитрович

Мазур Дмитро Дмитрович (нар. 05.11.1939, с. Гута-Логанівська Ма-
линського р-ну Житомирської обл.).

Учитель, просвітник.
Народився в сім’ї вчителів. В атмосфері ще живих народних об-

рядів, у толоці війни, живої історії, частих переїздів батьків із села до 
села склалася його душа. Матеріальна бідність народу і тоді ще ба-
гатство духовне, пісні та минувшина дали йому змогу стати свідомим. 
1961 вступив на філологічний факультет Житомирського педагогіч-
ного інституту, але з другого курсу його призвали в армію. Служив у 
Криму та Волгограді, де захворів на гіпертонію.

Відновив навчання 1965. Проводив національну просвітницьку 
роботу в середовищі студентів, у зв’язку з чим його викликали на 
бесіди в КГБ. Почувши про працю І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи ру
сифікація?», поїхав у Київ познайомитися з автором.

Викладав українську мову й літературу в с. Рясне Ємільчинсь-
кого р-ну.

Весною 1968 у зв’язку з 50-річчям (2 квітня) письменник Олесь 
Гончар приїхав на зустріч зі студентами Житомирського педінституту 
і громадськістю. Оскільки виступити мав тільки один студент, друзі 
викликали М. і попросили його написати текст, який і був виголо-
шений наприкінці зустрічі. Мова йшла про проблеми національної 
духовності, порушені О.Гончаром у романі «Собор», лайка на адресу 
якого щойно розпочалася. Зала і весь Житомир були збуджені. Роз-
почалася «чистка» серед викладачів.

КГБ розпочав систематичне переслідування автора тексту, і під 
його тиском М. мусив покинути роботу в школі. Вдалося влаштува-
тися в сусідньому с. Білка Коростенського р-ну вчителем німецької 
мови. На «ленінському уроці» в 1971 М. розповів учням про голод 
1933 р., репресії, про бідування престарілих колгоспників, які часом 
закінчувалися трагедіями, критикував радянську систему примусо-
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вих «виборів без вибору» – і був звільнений з роботи як «професійно 
непридатний».

Позбавлений можливості працювати за фахом і через гіперто-
нію, М. жив у батьків і працював дома в с. Гута-Логанівська. Малин-
ський районний суд звинуватив його у «дармоїдстві» і присудив йо-
му 1 р. примусових робіт. М. оскаржив вирок у касаційному порядку, 
завимагав роботи за фахом і заявив, що коли вирок вступить у силу, 
він стане до примусової праці. Але ухвали касаційного суду він не 
дочекався. 28.02.1973 М. викликали в Малинський суд, де за 5 хвилин 
його засудили до 1 р. ув’язнення (замість замінити, згідно з законом, 
1 р. примусових робіт на 4 місяці ув’язнення).

Термін відбував у таборі загального режиму в с. Перехрестівка 
Роменського р-ну Сумської обл. Тяжко хворів. Із Житомира приїз-
дили співробітники КГБ і фабрикували нову «справу». Один в’язень 
письмово відмовився свідчити проти М. – можливо, тому обійшлося 
попередженням.

Після звільнення М. працював у Малині на експериментально-
му заводі, після травми – в колгоспі в своєму селі. Співпрацював з 
Українською Гельсінкською групою (УГГ), зустрічався з М.Руденком. 
У зв’язку зі справою В.Овсієнка, що тоді фабрикувалася, їздив до О.Меш-
ко в Київ, привіз 07.02.1979 на його суд у Радомишль Л.Б.Туманову 
(Москва), яка записала процес, внаслідок чого академік А.Сахаров 
став на захист Овсієнка.

Під час обшуку в червні 1980 у М. були вилучені його заяви на 
захист І.Дзюби, протест проти виключення О.Солженіцина зі Спілки 
письменників, текст «Замість останнього слова» В.Овсієнка. 30.06 М. 
був заарештований КГБ і звинувачений у проведенні антирадянсь-
кої агітації і пропаганди, ст. 62 ч. 1 КК УРСР. Інкримінували також 
висловлювання про окупацію Афґаністану, про неминучий розпад 
СРСР. Під час слідства майор КГБ Радченко погрожував: «Ми тебе 
уб’ємо. Нам не потрібні такі хитрі, як ти. Уб’ємо під тим приводом, що 
ти схильний до тероризму».

У грудні 1980 Житомирський обласний суд засудив М. до 6 р. 
таборів суворого режиму і 5 р. заслання. Про всяк випадок остан-
нього дня суду з їжею йому дали препарат, що гальмує психіку.

Термін відбував у колонії ЖХ-385/3-5, пос. Барашево, Мордовія. 
На побаченнях з матір’ю передавав письмову й усну інформацію про 
становище політв’язнів, зокрема, про литовців. Співавтор листа до 
«Міжнародної амністії» на захист політв’язнів. 1983 р. М. возили в 
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Житомир на «бесіди» в КГБ. Результат один: під вікном камери пра-
цював дизель, що призвело до отруєння М.

За листи до М.Горбачова про загрозу Чорнобильської катастрофи 
за наполяганням Житомирського КГБ був кинутий у ШІЗО і пробув 
на карцерному режимі останні 9 місяці терміну (без постелі, пісна 
гаряча страва раз на дві доби).

У кінці липня 1986 хворим і знесиленим етапований на заслання 
в с. Нова Брянь Заіграєвського р-ну Бурятії. Поселили в гуртожитку з 
секретарем комсомольської організації Кузьміним, який погрожував 
М. убивством. Звернення до КГБ було проіґнороване. Комсомолець 
переламав М. руки і завдав тяжкої черепно-мозкової травми, зламав 
перенісся. Після операції та 10-денного лікування М. повернули в ту 
саму кімнату. Комсомолець витягнув М. на балкон і погрожував ски-
нути. Восени 1986 М. втік із заслання і 2 місяці переховувався в рід-
ному краю. Заарештований у січні 1987 в м. Коростишів. Засуджений 
на 1 р. ув’язнення. Карався в таборі суворого режиму в Улан-Уде (пос. 
Сонячний, Бурятія). М. утримували у відділенні для туберкульозних. 
Після закінчення терміну етапований на заслання в Заіграєвський 
р-н. Не було грошей, одягу, житла. Туберкульоз проґресував. Ряту-
ючи своє життя, у лютому 1987 М. знову полишив місце заслання. 
Деякий час далеко в тайзі його рятували місцеві мешканці. У березні 
був заарештований у м. Маріуполь і знову засуджений на 1 р. таборів. 
Помістили в те саме тубвідділення в Сонячному. Захворів також хво-
робою Боткіна.

У вересні 1988 щойно звільнений В.Овсієнко від імені Українсь
кого комітету захисту політв’язнів ударив зі Львова телеґраму М.Горба-
чову на захист життя М. (копію – світовій громадськості). М. ізолюва-
ли від інших хворих, а 08.12.1988 він у числі останніх політв’язнів був 
«помилуваний».

Повернувся до батьків, яких скоро поховав. Вступив в Українсь
ку Гельсінкську Спілку (УГС), з 1990 р. – член УРП, з 1997 – член 
НРУ. Реабілітований у 1991 р. Живе в рідному селі. Самотній. Висту-
пає як публіцист.

Бібліоґрафія:
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Маковійчук ГриГорій трохиМович

Маковійчук Григорій Трохимович (нар. 30.01.1935, с. Івча Літинсь-
кого р-ну Вінницької обл.)

Робітник, учасник українського руху опору.
З бідної селянської родини, яка постраждала як від німецьких, 

так і від російських окупантів: одні і другі забирали збіжжя. Мати, 
Пшеничнюк Марина Яківна (1915–1953), працювала в колгоспі, бать-
ко, Трохим Оникійович (1907–1998) тракторист, пройшов усю війну 
від 1941 до 1945 р. 1950 р. він потрапив під трактор. Мати побігла в 
лікарню в райцентр, по дорозі їй сказали, що він загинув. Це спри-
чинило тяжке її захворювання. Однак і після цього з неї вимагали 
виробляти мінімум трудоднів. Григорій як старший син мусив дог-
лядати матір. З труднощами 1953 р. закінчив 9 класів. Тоді ж перед-
часно від тяжкої праці, бідності і хвороб померла мати. Покалічений 
трактором батько не зміг дати раду дітям (Григорію 18 р., Володими-
ру 16, Євгенові 14), вони розбрелися по світу.

М. в Одесі вивчився на формувальника, у Москві вчився на ма-
ляра. Звідти 1955 р. призваний в армію. До грудня 1958 р. служив у 
Ленінградській обл., після демобілізації спрямований у Москву, де не 
був прописаний, тому повернувся в Івчу.

Працювати в колгоспі «за палички» (трудодні) не захотів і на-
весні 1959 поїхав на Донбас, працював на шахті № 20-20-біс Шах-
тарського р-ну. Навесні 1960 перебрався в Кременчук, працював на 
заводі шляхових машин ім. Сталіна. Через низьку платню повернувся 
на батьківщину, з трудом прописався в с. Якушенці під Вінницею, а 
мешкав у с. Тяжилів, недалеко від комбінату «Заготзерно», де тимча-
сово працював електриком за мізерну платню. Поїхав у Шахтарськ, 
влаштувався машиністом водогінної станції шахти № 30-31. У травні 
1963 р. повернувся в Кременчук і влаштувався на КрАЗі. Щоб швид-
ше одержати житло, у серпні 1964 р. перейшов на нафтопереробний 
завод (НПЗ).
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10.10.1964 р. одружився з Валентиною Гнатівною Різник, 1939 р.
н.. У них 1965 р. народився син Віталій. Через незадовільне здоров’я 
М. у серпні 1966 перейшов на завод шляхових машин, та нарсуд 
м. Кременчука постановив виселити його родину з житла, одержано-
го від НПЗ. Мусив повернутися на НПЗ, працював слюсарем. Через 
алергію на нафтопродукти, яку лікарі помилково визнавали екзе-
мою, мусив 1968 р. піти на КрАЗ, де теж були тяжкі для нього умови 
праці. Перейшов на колісний завод, зрештою знову повернувся на 
КрАЗ. 6.01.1973 дружина народила доньку Оксану. Життя матері й 
дитини були під загрозою, акушерки замість рятувати глузували з 
мук породіллі, доки не втрутився лікар В.Б.Литвиненко.

Переобладнавши свій приймач на короткі хвилі, М. з 1968 р. по-
стійно слухав висилання зарубіжних радіостанцій, дещо записував 
на магнітофонну стрічку, переповідав зміст передач знайомим. Після 
арештів 1972 р. почав писати від руки листівки і розклеювати їх у 
місті. У них ішлося про репресії проти українців, про голод 1933 р., 
арешти інтелігенції, власне, те, що вдавалося почути з радіо.

31.01.1973 р. М. викликав «на хвилинку» начальник цеху Скоро-
ход А.О. – виявилося, що на три роки. Дорогий інструмент, який за-
лишився на робочому місці, негайно розікрали, М. за нього ще довго 
розплачувався.

При обшуку вдома кагебісти виявили магнітні записи радіопе-
редач про репресії, уривки з книжок В.Чорновола «Лихо з розуму» 
та І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», зі статті Є.Сверстюка 
«Собор у риштованні» та ін.. Знайшли чернетки семи листівок, які 
він розклеював у листопаді 1972, а також чернетки скарг у вищі ор-
гани влади про зловживання адміністрацій підприємств, листів з 
домаганням пенсії для своєї тітки, яка тяжко пропрацювала цілий 
вік у колгоспі.

22.05.1973 р. М. засуджений Полтавським обласним судом за 
ч. І ст. 62 КК УРСР («антирадянська агітація і пропаганда») на 3 р. 
ув’язнення в таборах суворого режиму. Інкримінували також як на-
клепницькі розмови про голод 193233 рр., репресії. «Маєте щастя, 
що робітник, а то б дали «на всю котушку...» На суді зачитали лише 
негативні характеристики, підтасували покази родичів.

Після суду дружину Валентину примусили сплатити судові вит-
рати. Або ж пропонували розірвати шлюб, тоді, мовляв, він буде 
сплачувати їх сам. Їй відмовляли у медичній допомозі. Доки дружи-
на не піддужчала і не стала на роботу, сім’я жила лише на мізерні 
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заощадження та пенсію тещі (12 крб.), яка померла за місяць до по-
вернення М. Сина шантажували в школі, доньку в дитсадку приму-
шували говорити російською мовою.

М. відбував покарання у мордовському таборі ЖХ-385/19, пос. Лєс-
ной. Працював на деревообробному підприємстві. Там познайомив-
ся з українськими політв’язнями (І.Кравців, К.Матвіюк, З.Попадюк, 
Л.Старосольський, М.Слободян, П.Винничук, В.Овсієнко), брав 
участь у колективних акціях протесту, зокрема, у голодівці в День 
політв’язня 30.10.1975. Особливе враження на М. справили незламні 
українські повстанці І.Мирон, М.Жураківський, М.Кончаківський, 
Р.Семенюк, Д.Синяк, В.Долішній. Спілкувався з політв’язнями ін-
ших національностей.

18.01.1976 р. М. був доставлений спецконвоєм у Полтавську в’язни-
цю і 31.01.1976 звільнений. Упродовж року мав адміністративний на-
гляд, був щільно обставлений донощиками і провокаторами. У  1979 і 
1981 рр. його притягали на допити у справах Д.Мазура та В.Овсієнка, 
та він бажаних показів не давав.

Як висококваліфікованого слюсаря, М. прийняли на старе місце 
роботи, на КрАЗ, але керівникові ремонтної служби БІГ (бюро інс-
трументального господарства) та начальникові цеху давалася вказівка 
з КГБ, щоб у комуністичні свята М. був на робочому місці і ремон-
тував оснащення. Коли інші робітники у святкові дні за участь у де-
монстрації отримували винагороду, то М. мусив заробляти її. 1995 р. 
звільнений з роботи за скороченням штатів. Як пенсіонер улаштував-
ся сторожем.

З 1989 р. М. – активіст Товариства української мови, Народного 
руху України. Брав участь у мітингах, поширював агітаційні матеріа-
ли демократичних сил, був членом виборчих комісій під час усіх 
виборів. Після інсульту 2001 р. обмежив свою активність.

Дружина М. померла 1984 р. Син Віталій живе в Харкові. М. жив 
разом з дочкою Оксаною в Кременчуці до її одруження, від 2004 р. 
самотній.
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Макух василь оМелянович

Макух Василь Омелянович (нар. 14.11.1927 в с. Карів Рава-Русь-
кого, нині Сокальського р-ну Львівської обл. – п. 6.11.1968, Київ).

Вояк УПА, політв’язень. Вчинив самоспалення на знак протесту 
проти колоніального становища України та окупації Чехословаччини.

Народився в селянській національно свідомій родині. Під впли-
вом батька та сусідів Миколи і Петра Дужих (другий – відомий 
публіцист, редактор журналу ОУН «Ідея і чин») 1944 р. вступив до 
лав УПА, служив у військовій розвідці. У лютому 1946 в бою був по-
ранений у ногу і схоплений НКВД. Засуджений на 10 р. ув’язнення і 
5 р. заслання. Карався в таборах Мордовії.

На засланні в Сибіру познайомився артисткою Лідією Іванів-
ною Запарою, яка була інтернована з Німеччини і в 17-річному віці 
ув’язнена на 10 р. та 5 р. заслання за те, що під час німецької оку-
пації разом з мачухою брала участь у концертах агітбригади. Було, 
що Лідія захворіла на сепсис – Василь відніс її до лікаря. Лідія 
звільнилася на два роки раніше від М., писала йому листи. Він був 
людиною доброго виховання, культурний, всебічно ерудований.

Звільнившись, М. мав заборону проживати в західних областях 
України, тому поїхав до Лідії в Дніпропетровськ. Добудував хату її 
бабусі на вул. Пожежна, в районі «Амур-піски», але довго не одружу-
вався. Казав: «Усе одно рано чи пізно віддам життя за волю України, 
тож навіщо сім’ю заводити?». Таки одружився. 1960 народилися доч-
ка Оля, 1964 – син Володимир.

М. працював у шкідливому цеху вогнетривів заводу «Промцинк», 
у нього підвищився тиск. Улаштувався слюсарем складних механіз-
мів та приладів у механічному цеху. Пішов у 9 клас вечірньої школи, 
закінчив десятирічку. Поступив на педагогічний факультет універси-
тету, але його швидко виключили за те, що приховав від приймаль-
ної комісії судимість. Вчився самотужки, сподіваючись відновитися 
на вечірньому чи заочному відділенні, але й цього не дозволили.

Макухи віддали своїх дітей в український дитсадок і школу. Ді-
ти скаржилися, що однолітки насміхаються з них через те, що роз-
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мовляють українською мовою, дражнять їх «бакланами», а вчителі 
їх не захищають. М. обурювало, що в козацькому краю, на березі 
Дніпра, не чути української мови.

До М. приїздили приятелі, він їздив у Галичину, зустрічався з 
колишніми соратниками.

У січневому числі журналу «Вітчизна» 1968 р. був опублікова-
ний роман «Собор» О.Гончара, який дуже схвилював М. Його обу-
рювала голобельна критика роману в пресі, а ще вразив факт оку-
пації Чехословаччини військами Варшавського договору 21.08. Тоді 
М. говорив дружині, що готовий пожертвувати собою задля вільної 
України, майбутнього дітей.

У жовтні 1968 р. М. взяв відпустку і поїхав до сестри на Львів-
щину. Перед від’їздом сказав дружині та дітям: «Якщо зі мною щось 
станеться, то знайте, що я вас усіх дуже люблю». Коли М. збирався 
від’їздити від родичів, племінниця Ярослава Осмиловська зауважи-
ла, що він запаковував трилітрову банку. Пояснив: «Та це сусідка дала 
соку на гостинець». Поїхав не додому, а в Київ.

Є неперевірені дані, що М. мав з кимось зустрітися в Києві, що 
напередодні річниці Жовтневої революції готувалася акція протесту 
проти окупації Чехословаччини, однак хтось видав організаторів і їх 
заарештували.

Серед дня 5.11.1968 р. на Хрещатику, біля будинку № 27 непо-
далік Бессарабського ринку, М. облився бензином і підпалив се-
бе. Біг у напрямку нинішнього Майдану Незалежності і вигукував: 
«Геть колонізаторів! Хай живе вільна Україна!» Люди з жаху розбіга-
лися, міліціонери, яких було багато на передсвятковому Хрещатику, 
намагалися гасити його.

Непритомним М. відвезли в лікарню, де він 6.11 помер від не-
сумісних з життям опіків (обгоріло 70% шкіри). За годину до смерти 
прийшов до тями. «Вы же осиротили детей», – казали лікарі. М. від-
повів: «Вони ще будуть пишатися батьком. А нині ми всі сироти. Нині 
Україна сирота...».

Коли вдова з кумом Іваном Цибухом приїхала забрати тіло, то 
вони опинилися під щільною опікою, щоб ні з ким не спілкувалися. 
Похорон на кладовищі селища Клочко в Дніпропетровську відбувся 
під пильним наглядом КГБ. Людей, які прийшли на похорон, фото-
графували і ретельно переписали.

Три місяці вдову викликали на допити в КГБ, щоб з’ясувати, 
з ким М. спілкувався. Вона лише пояснювала, що він був чудовою 
людиною і добрим сім’янином. Її вигнали з роботи кухаря, кілька 
років не могла ніде влаштуватися. Щоб прогодувати дітей, мусила 
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продавати речі з хати. Сестру М. Параску, яка жила на Львівщині, 
вже 7.11 викликали в райвідділ КГБ. Вона повернулася з пошкодже-
ними легенями, харкала кров’ю, через два роки померла.

У ЗМІ України ніяких повідомлень про самоспалення М. не 
було. Іноземні ж інформагентства з подачі анонімного самвидаву 
повідомили: «Громадянин України Василь Макух, протестуючи проти 
совітського комуністичного режиму, поневолення українського народу і 
аґресії СРСР проти Чехословаччини, здійснив у Києві акт самоспален-
ня. Перед безпрецедентним і мужнім вчинком схиляє голови вся світова 
спільнота».

Семеро москвичів запротестували проти окупації Чехословач-
чини на Красній площі 25.08.1968. Українець М. спалахнув 5.11.1968. 
Чеський студент Ян Палах вчинив самоспалення на Вацлавській 
площі в Празі 16.01.1969.

Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнського товарис
тва політичних в’язнів і репресованих у травні 2006 р. вшанувала М. і 
клопочеться про присвоєння йому звання Героя України посмертно.

Бібліоґрафія:

Пам’яті героя (про В.Макуха) // У боротьбі за волю України. 
Кн. 2. – Львів, 2003. – С. 75-78.

Сергій Довгань. Вогонь протесту. Самоспалення Василя Макуха 
у 1968 році на Хрещатику освітило радянські злочини. – Україна 
молода, 2004. – 5 червня.

Геннадій Сахаров. Забутий герой України. – Українська газета, 
№ 21 (69), 2006. – 1 червня.

Микола Нечипоренко. Смолоскипом осяяв Хрещату дорогу. – 
Сільські вісті, № 64 (17895), 2006. – 6 червня.

Надія Гармаш. Він сподівався, що Україна прокинеться... – Сло-
во Просвіти, ч. 38 (363), 2006. – 21 вересня. – с. 7, 10.

Василь Овсієнко



422

МАЛИНКОВИЧ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

Малинкович волоДиМир ДМитрович

Малинкович Володимир Дмитрович (нар. 28.08.1940, м. Суми)
Активний автор і поширювач «Хроники текущих событий»(ХТС), 

член Української Гельсінкської групи (УГГ), політолог.
Батько – військовик. Середню школу М. закінчив у Києві. Два 

роки працював токарем на Київському заводі «Кінал», 1959 посту-
пив на юридичний факультет Ленінградського університету.

До 1956, за власним висловом, «хитався разом з лінією партії, 
тільки, на відміну від партії, після 1956 – назад не хитався». Дуже вра-
зила юнака інформація про жахи сталінізму, а потім угорські події. 
При цьому від самої соціалістичної ідеї М. не відмовлявся і не відмо-
вляється досі, маючи на увазі, наприклад, шведський досвід.

До 1961 в юридичному інституті буяло активне громадське жит-
тя – газети, диспути, гуртки, суперечки з партійним керівництвом. 
1961 почалися покарання – відрахування з інституту, погрози, тиск, 
наслідком чого стало навіть одне самогубство. Сам М., формально за 
порушення громадського порядку, а фактично за активну студентсь-
ку діяльність, був виключений з інституту з другого курсу. Попра-
цювавши півроку, М. поступив до Київського медичного інституту, 
який успішно закінчив 1967, після чого одразу ж був призваний в 
армію військовим лікарем на 25 років.

Після справи Даніеля – Синявського (1965) М. остаточно «розій-
шовся зі владою». Першого листа він написав 1967 з приводу семи-
денної війни на Близькому Сході на ім’я тодішнього міністра оборо-
ни СРСР Гречка. Це була й приватна проблема М. – служити в Ра-
дянській Армії він не хотів узагалі, а тим паче під таку пору. Ніяких 
наслідків чи відповіді на лист не було. В армію М. таки взяли. А в 
серпні 1968 – окупація Чехословаччини. За чесно висловлене перед 
шеренгою солдатів ставлення до цього М. місяць просидів в особ-
ливому відділі Київського воєнного округу – усе лякали, а через рік 
улаштували офіцерський суд честі і вигнали з армії. Довго не міг 
улаштуватися на роботу, а з 1970 працював дільничним лікарем, піз-
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ніше лікарем-радіологом в Інституті ендокринології. 1973 захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Радіологічні дослідження нирок 
при діабеті».

У коло його знайомих входили В.Некрасов, Й.Зісельс, М.Біло-
русець, адвокати Городецький і Кисельов, артисти та інші люди, тобто 
ліберальна інтеліґенція. З українськими шістдесятниками пов’язаний 
був лише через когось, хто належав до обох кіл. А після масових ареш
тів української інтеліґенції 197273 зв’язки стали безпосередніми і тіс-
нішими, хоча до української національної ідеї досі ставиться дещо 
насторожено, зокрема, відстоює офіційний статус російської мови в 
Україні.

З 1969 брав участь у мітингах біля пам’ятника Т.Шевченку, в 
Бабиному Яру, розповсюджує самвидав. Правозахисну діяльність М. 
активізував на початку 1970, коли почав регулярно надсилати лис-
ти протесту, а потім передавати інформацію для «Хроники текущих 
событий». З 1975 до 1979 тривала «постійна війна зі владою»: улашто-
вувалися нескінченні провокації, попередження, затримання, не-
гласні обшуки та ін.. М. поводився дуже відкрито – виступав на 
зборах, відкритим текстом повідомляв по телефону А.Сахарову про 
арешти, про свої розмови зі владою та ін.. Тоді ж познайомився з 
О.Мешко, яка сама була під пильним наглядом. У жовтні 1978 всту-
пив до Української Гельсінкської Групи. В одній із бесід співробітник 
КГБ (пізніше голова Служби Безпеки України) В.Радченко вимагав, 
щоб М. підписав заяву про розпуск УГГ, а коли він відмовився, то 
його декілька разів побили невідомі.

У вересні 1979 чергова провокація проти М.: якась громадянка 
заявила, що ніби-то М. її зґвалтував. Цього разу був поставлений 
ультиматум: або еміґрація, або арешт. Той же Радченко сказав дру-
жині М.: «Ми з ним не домовимося – ми посадимо вас, а доньку віддамо 
в дитсадок. І нехай вам допомагає ваша світова громадськість». Уночі 
проти 1 січня 1980 М. із сім’єю виїхав у Німеччину. 1980-82 редаґував 
журнал «Форум» (в-во «Сучасність»), одночасно був старшим редак-
тором програм російської редакції радіо «Свобода» (Мюнхен). Пра-
цював у Закордонному представництві УГГ. Член-засновник Міжна
родної гельсінкської асоціації, співголова Демократичного об’єднання 
політичних еміґрантів з СРСР.

31.12.1992 М. повернувся в Київ, став одним із найяскравіших 
політиків України. Був ідеологом президентської виборчої кампанії 
Л.Кучми, з його перемогою в липні 1994 призначений радником Пре-
зидента. Але, виступивши проти призначення В.Радченка міністром 
МВС, пішов з команди. З 1995 до листопада 1997 керував Інститу-
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том проблем інтеґрації Київського центру політичних досліджень і 
конфліктології. 1997 заснував партію «СЛОН» (Соціально-лібераль-
не об’єднання), однак полишив її на самому початку виборчої кам-
панії, заперечуючи з етичних міркувань проти деяких кандидатів до 
партійного списку.

З 1998 М. – директор Українського відділу Міжнародного інс-
титуту гуманітарно-політичних досліджень, з 2002 – голова Комісії 
сприяння демократизації та розвитку громадянського суспільства. 
Автор 40 наукових праць з медицини і радіобіології (деякі в спі-
вавторстві), понад 100 публікацій в пресі, книг «Голод на Україні». 
1932–1933» (1983), «Афганистан в огне» (1985). Виступає в ЗМІ. Живе 
в Києві.
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Маринович Мирослав Франкович

Маринович Мирослав Франкович (нар. 04.01. 1949, с. Комаровичі 
Старо-Самбірського р-ну Дрогобицької, нині Львівської, обл.)

Член-засновник Української Гельсінкської Групи, правозахисник, 
публіцист, релігієзнавець, організатор амністійного руху в Україні.

М. виховувався в релігійній сім’ї, його дід був священиком. 
Навчався в середній школі №2 в Дрогобичі, яку закінчив з золо-
тою медаллю.

1967 М. поступив у Львівський політехнічний інститут (тепер 
університет). За критику радянської політики ним займалося КГБ, 
де його схиляли до інформаторства, а згодом позбавили т. зв. «допус-
ку» і звільнили з військової кафедри. У зв’язку з цим, не одержавши 
офіцерського звання, М. мусив служити в армії після закінчення ін-
ституту рядовим. 1972 завершив навчання і рік працював переклада-
чем з англійської мови на Івано-Франківському заводі «Позитрон». 
Тоді ж познайомився з київськими та львівськими дисидентами. 
22.05.1973 в Києві його затримала й обшукала міліція, мотивуючи 
це тим, що М. покладав квіти до пам’ятника Т.Шевченку.

1973-1974 служив у війську в Вологді.
Після демобілізації 1974 М. переїхав до Києва. Працював техніч-

ним редактором журналу «Початкова школа» та у видавництві «Тех-
ніка», звідки його звільнили за сигналом з КГБ. Деякий час був без-
робітним. За кілька днів до арешту влаштувався розклеювачем афіш.

М. разом з М. Матусевичем став одним із членів-засновників 
Української Гельсінкської Групи (09.11.1976). За свідченням М. Руден-
ка, при цьому він сказав: «Ми хочемо бути свідками падіння імперії 
й учасниками цих подій». З того часу М. перебував під прицільним 
наглядом КГБ. 5.02.1977 його офіційно попередили: якщо не при-
пинить діяльність, то буде заарештований. М. не раз затримувала 
міліція в Києві та Серпухові. У Дрогобичі були обшуки, йому пос-
тійно погрожували.
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У березні 1977 М. та Микола Матусевич на вечорі пам’яті Тара-
са Шевченка в Київській філармонії, здолавши опір організаторів 
вечора, несподівано вийшли на сцену й ініціювали самодіяльний 
спів «Заповіту». 23.04.1977 М. був заарештований. Проходив по одній 
справі з М.Матусевичем. Вони звинувачувалися в «проведенні анти-
радянської агітації і пропаганди» за ст. 62 ч. 1 КК УРСР та ст. 70 ч. 1 
КК РРФСР. Слідство тривало 11 місяців. 27.03.1978 Київський об-
ласний суд у м. Василькові засудив обох до максимального терміну 
позбавлення волі – 7 р. таборів суворого режиму і 5 р. заслання.

Карався М. у пермському таборі ВС-389/36. Брав участь у всіх 
правозахисних акціях, тримав голодівки протесту, в тому числі й 18-
добову, передавав на волю хроніку табору № 36. За весь термін мав 
біля 150 діб ШІЗО (штрафний ізолятор) і біля півтора року ПКТ (при
міщення камерного типу). 1978 «Міжнародна Амністія» взяла М. під 
свій захист як в’язня сумління.

Починаючи з квітня 1984 М. відбував заслання в с. Саралжин 
Уільського р-ну Актюбинської обл., Казахстан. Працював столяром. 
Одружився 1986 з киянкою Любою Хейною (Хейна), яка переїхала 
до нього на заслання. У лютому 1987 відмовився подати клопотання 
про помилування, проте Верховна Рада СРСР у березні 1987 його 
все-таки помилувала, і він повернувся в Україну. Улаштувався опера-
тором нафтопереробного заводу в Дрогобичі. 1990 М. почав працю-
вати кореспондентом місцевої газети «Галицька зоря».

1988 в журналі «Сучасність» була опублікована праця М. «Єван-
геліє від юродивого», написана ще в таборі. З тих пір вийшла низка 
книг, які поставили М. в число найвизначніших мислителів сучасної 
України. 1991 в Дрогобичі вийшла книжка «Україна на полях Свя-
того Письма». 1993 – «Спокутування комунізму», «Україна: дорога 
через пустелю»; 2003 – «Українська ідея та християнство, або Коли 
гарцюють кольорові коні Апокаліпсису»; 2004 – «Ecumenist Analyzes 
the History and Prospects of Religion in Ukraine».

У 1996-97 рр. М. навчався в Центрі вивчення прав людини Ко-
лумбійського університету (США). М. – засновник першої групи 
Міжнародної Амністії в СРСР (1991), Української асоціації «Міжна
родна Амністія» (УАМА), з 1993 до 1998 був головою Національно-
го комітету УАМА. З 1993 М. – член громадської ради Українсько-
Американського бюро захисту прав людини. Лауреат премії журналу 
«Сучасність» (1993), премії ім. Валерія Марченка (1995), премії Воло-
димира Зеєва-Жаботинського (1999), ордену «Ї» «За інтелектуальну 
відвагу» та ордена НРУ «За заслуги перед українським народом». Учас-
ник багатьох вітчизняних і міжнародних конференцій з прав людини 
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і релігієзнавства. Викладав історію християнства в Дрогобицькому 
педагогічному університеті, був співробітником Інституту східноєв-
ропейських досліджень. З 1997 М. – директор Інституту релігії і сус-
пільства Львівської Богословської Академії (тепер – Український Ка-
толицький Університет, УКУ); з 2000 – віце-директор з зовнішніх 
зв’язків, а з 2005 – перший віце-ректор Українського Католицького Уні-
верситету. Член Українського Богословського Наукового Товариства.

Живе у Львові.
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МарМус волоДиМир васильович

Мармус Володимир Васильович (нар. 21.03.1949, с. Росохач, Чорт-
ківського р-ну, Тернопільської обл.)

Ініціатор і організатор Росохацької юнацької патріотичної підпіль-
ної організації. Поширював самвидав.

З національно свідомої селянської родини, яка була причетна до 
національно-визвольного руху. 1966 р. закінчив Росохацьку середню 
школу, 1969 – ремісниче училище у Львові. 1970-72 працював на м’ясо-
комбінаті в м. Чорткові.

З дитинства з захопленням слухав розповіді родичів і односель-
чан про національно-визвольний рух часів УНР, про УПА. Збирав 
пісенний фольклор з національно-визвольної тематики, читав україн-
ську літературу, видану до 1939, слухав і обговорював інформацію за-
хідних радіостанцій, діставав книги, вилучені з продажу і бібліотек, 
розповсюджував літературу самвидаву. Коло молодих односельчан, до 
якого належав М., було обурене знищенням пам’ятних хрестів та мо-
гили січових стрільців, насипаної усім селом 1942 року, зруйнуванням 
церкви, наростаючою русифікацією. Арешти української інтелігенції 
1972 р. підштовхнули М. до створення в листопаді 1972 р. підпільної 
юнацької організації, яка поставила своєю метою боротьбу за неза-
лежність України. М. написав текст присяги, яку повинен був скласти 
кожен, хто вступав в організацію. Усього в ній було 9 осіб.

Першими членами організації стали М., Володимир Сеньків, 
Петро Вітів та Петро Винничук. 5.11.1972 р. в лісі на галявині, де 
раніше зупинялися партизани УПА, в урочистій обстановці – зі 
свічками, вклякнувши на коліна перед хрестом та образом Божої 
Матері, – юнаки склали присягу. Того ж дня П.Винничук, В.Сеньків 
та М. зірвали червоні прапори на медпункті та лазні, вивішені в селі 
до річниці Жовтневої революції. Але ще перед тим, у кінці жовтня 
1972, П.Вітів та В.Сеньків за розпорядженням М. пошкодили соки-
рою пам’ятник «радянському воїну-визволителю» – на відплату за 
зруйнування могили січових стрільців.
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14.01.1973 р. присягу склали Микола Мармус, Микола Слободян, 
Микола Лисий, Андрій Кравець, 20.01 – Степан Сапеляк. М. мав 
зброю, юнаки вправлялися в лісі в стрільбі.

До 55-ї річниці проголошення Української Народної Республіки 
(22.01.1918 р., IV Універсал Центральної Ради), 54-ї річниці «Акта злу-
ки ЗУНР з УНР» (22.01.1919 р.) організація підготувала акцію протес-
ту проти нової хвилі арештів української інтелігенції. М. придбав синю 
тканину на прапори, разом з М.Лисим визначив у м. Чорткові місця 
для прапорів і листівок, написав на шпалері великі листівки, що за-
кінчувалися гаслами: «Свободу українським патріотам!» «Ганьба полі-
тиці русифікації!», «Хай живе зростаючий український патріотизм!», 
«Свобода слова, друку, мітингів!». Увечері 21.01.1973 у м. Чорткові під 
керівництвом і з участю М. були вивішені 19 листівок та 4 жовто-бла-
китні прапори. Він особисто разом з П.Вітівим вивісив прапори на 
даху критого ринку, кінотеатру «Мир», на флаґштоці Чортківського 
лісгоспзагу та на педучилищі.

КГБ активно вів пошук. 19.02.1973 був заарештований С.Сапеляк, 
який необачно розповідав у Львові про появу прапорів у Чорткові. 
24.02 кагебісти прийшли з обшуком та заарештувати М., але він щез 
із хати. Його схопили ввечері, коли прийшов узяти речі з наміром іти 
в підпілля. Під час слідства в Тернополі М. відкидав усі звинувачен-
ня з боку КГБ. 22.03.1973 в цій справі заарештовують М.Слободяна, 
11.04 – М.Мармуса, П.Винничука, А.Кравця, М.Лисого та П.Вітіва 
(через тиждень звільнений як неповнолітній), 28.06 – В.Сеньківа, 
який уже відбував дійсну військову службу.

Усім були пред’явлені звинувачення в створенні антирадянської 
організації (ст. 64 КК УРСР) та проведенні антирадянської агітації 
і пропаганди (ч.1 ст. 62 КК УРСР), М. також у незаконному збері-
ганні вогнепальної зброї (ст. 222, ч.1) та втягненні неповнолітнього 
(П.Вітіва) в злочинну діяльність (ст. 208).

24.09.1973 при свічках – як і під час складання присяги – Тер-
нопільський обласний суд виголосив вирок сімом членам Росохаць-
кої організації: М. – 6 р. позбавлення волі в таборах суворого ре-
жиму та 5 р. заслання, С.Сапеляку та М.Мармусу по 5 р. ув’язнення 
та 3 р. заслання, П.Винничуку та В.Сеньківу по 4 і 3, М.Слободяну 
та А.Кравцю по 3 і 2. Щодо П.Вітіва і М.Лисого було відмовлено 
в порушенні кримінальної справи, однак останній був ув’язнений у 
слідчому ізоляторі 1 рік. Ніхто вироку в касаційному порядку не ос-
каржував.

Восени 1973 М. етапований у пермський табір ВС-389/35 на ст. Всех-
святська, 1975 р. переведений у табір № 37 (ст. Половинка), де були 
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зібрані більшість його посправників. Через Є.Пронюка М. домовився 
про шифрування інформації в листах з братом Миколою, який сидів 
у таборі № 36, у с. Кучино.

У таборах М. дістав щасливу нагоду спілкуватися з повстанцями 
Василем Пірусом, Дмитром Верхоляком, Дмитром Бесарабом, Олек-
сою Савчиним, Василем Підгородецьким, Євгеном Пришляком, Сте-
паном Мамчуром, Степаном Удовиченком, тут до спілкування були 
знані доти лише з закордонних радіопередач І.Світличний, В.Мар-
ченко, М.Горбаль, Є.Сверстюк, М.Дяк, І.Калинець, І.Коваленко, 
Т.Мельничук, А.Коробань, Є.Пронюк та ін.

М. брав участь в акціях протесту з нагоди Дня Прав людини, 
річниці підписання Гельсінкських угод, з приводу нестерпних умов 
утримання політв’язнів, вів хроніку подій у зоні, готував і передавав 
на волю інформацію про становище і боротьбу політв’язнів. У кінці 
1977 р. перейшов на статус політв’язня, внаслідок чого був неоднора-
зово запроторений до карцеру та на півроку до ПКТ в таборі № 36.

З квітня 1979 р. перебуваючи разом з братом Миколою на заслан-
ні в с. Шорохово Ісетського р-ну Тюменської обл., М. неодноразово 
звертався в різні інстанції на захист О.Мешко, В.Підгородецького, 
З.Антонюка, Є.Сверстюка щодо їх лікування, поліпшення умов ут-
римання тощо. Підтримував широке листування, в т. ч. з Анною-
Галею Горбач із Німеччини.

Працював на фермі, яка обслуговувала будівельників газопро-
воду Уренгой – Ужгород, у зв’язку з чим обласна газета публікувала 
інсинуації проти політв’язнів, у т.ч. проти М. Їдучи в квітні 1980 р. у 
відпустку разом з братом Миколою, який уже звільнявся, заходили в 
Києві до В.Стуса, до Віри Лісової, за що були затримані міліцією.

Звільнившись під Новий 1984 р., повернувся до с. Росохач. Ще 
на засланні познайомився з учителькою Іриною, з якою повінчалися 
в Чорткові. Сини Олександр 1985 р.н., Василь 1992 р.н.

Зазнавав нових переслідувань. Завідділом пропаганди райкому 
КПУ зібрав у Росохачі всю родину Мармусів і погрожував виселен-
ням Володимира, якщо він «не стане на шлях виправлення». З труд-
нощами прописався у сестри Ганни в Чорткові та влаштувався на 
підприємство з відгодівлі худоби.

З січня 1989 М. член Української Гельсінкської Спілки, член-
засновник Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих 
(3.06.1989), член-засновник Всеукраїнського «Меморіалу» та заступ-
ник голови Чортківського «Меморіалу», два роки – заступник голо-
ви районної організації Народного Руху України, незмінний голова 
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районної організації Української Республіканської, потім Республі-
канської Християнської партії. Депутат районної ради 1990-1994, 
обирався депутатом обласної ради в 1990, 1998, 2002 рр. Працював у 
комісіях з боротьби зі злочинністю та корупцією, в етичній комісії. 
Працював у районній адміністрації консультантом з питань релігії 
та зв’язків з політичними партіями, нині завсектором з питань внут-
рішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ.

1994-99 рр. навчався в Кременецькому педагогічному коледжі 
ім. Т.Шевченка, а 2004 закінчив заочно Тернопільський педагогіч-
ний університет ім. Володимира Гнатюка.

Живе в м. Чортків. Веде велику просвітницьку й політичну ро-
боту. Автор книжок про повстанця Олексу Савчина та про свою ор-
ганізацію. Щодо ст. 62, 64 і 208 реабілітований відповідно до Закону 
УРСР від 17.04. 1991 р. «Про реабілітацію жертв політичних репресій 
на Україні». Судимість за ст. 222 вигасла.

Указом Президента від 18.08. 2006 К. нагороджений орденом «За 
мужність» І ступеня.
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МарМус Микола васильович

Мармус Микола Васильович (нар. 1.04.1947, с. Росохач Чортківсь-
кого р-ну Тернопільської обл.)

Член Росохацької юнацької національно-патріотичної підпільної 
організації.

З національно свідомої селянської родини, яка була причетна до 
національно-визвольного руху. 1963 р. закінчив середню школу, пі-
шов учитися на столяра в Чортківський «Міжколгоспбуд», де й пра-
цював до арешту 1973 р.

З дитинства разом з братом Володимиром (1947 р.н.) з захоплен-
ням слухав розповіді батьків та односельчан про національно-виз-
вольний рух 20-х років, про УПА. Читав літературу, видану до 1939, 
слухав висилання зарубіжних радіостанцій. Належав до кола молодих 
патріотично настроєних односельчан, яке було обурене знищенням 
пам’ятних хрестів та могили січових стрільців у селі, зруйнуванням 
церкви. Арешти української інтелігенції 1972 р. підштовхнули юнаків 
до створення восени того року підпільної організації, яка поставила 
своїм завданням боротися за незалежність.

14.01.1973 р. М. у присутності членів організації Володимира 
Мармуса, Петра Вітіва, Володимира Сеньківа, Петра Винничука ра-
зом з Миколою Слободяном, Миколою Лисим, Андрієм Кравцем у 
хаті останнього в урочистій обстановці – зі свічками, вклякнувши 
на коліна перед образом Божої Матері – склав присягу на вірність 
Україні, яка зобов’язувала вважати боротьбу за незалежність найви-
щим обов’язком. Останнім в організацію вступив Степан Сапеляк.

М. узяв активну участь у підготовці та здійсненні головної акції 
організації – встановлення в м. Чорткові 4 українських національних 
прапорів та вивішування 19 листівок 21.01.1973 р., напередодні 55-ї 
річниці проголошення Української Народної Республіки Четвертим 
Універсалом Центральної Ради (22.01.1918) і 54-ї річниці «Акта злу-
ки ЗУНР з УНР» (22.01.1919). Акція була також приурочена до річни-
ці початку арештів української інтеліґенції. Листівки закінчувалися 
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гаслами: «Свободу українським патріотам!», «Ганьба політиці русифі-
кації!», «Хай живе зростаючий український патріотизм!» Зокрема, М. 
придбав жовту тканину, пошив прапори, виготовив древка.

Заарештований 11.04.1973 р. Будучи припертим доказами та шан-
тажованим погрозами запроторити на психіатричну експертизу, при-
знався до своїх дій. Засуджений разом з іншими членами організації 
на закритому засіданні Тернопільського обласного суду 24.09.1973 за 
ст. 64 («участь в антирадянській організації») та 62 ч. 1 («антирадян-
ська агітація і пропаганда») до 5 р. ув’язнення в таборах суворого ре-
жиму та 3 р. заслання. Під час оголошення вироку погасло світло, його 
читали при свічках.

Карався в таборі ВС-389/35, пос. Центральний Чусовського р-ну 
Пермської обл. разом з братом Володимиром, з повстанцями В.Під-
городецьким, В.Долішнім та ін., з правозахисниками Є.Пронюком, 
І.Калинцем, І.Світличним, С.Ґлузманом, В.Буковським та іншими. 
Працював токарем. Скориставшись тим, що брат перебував у зоні 
№ 37, пересилав у листах зашифровану інформацію. Брав участь в ак-
ціях протесту, в підготовці й передачі на волю інформації про події в 
зоні. Посправники домоглися переведення його до 37-го табору, у село 
Половинка, де вони були зібрані майже всі. У зв’язку з вилученням 
речей і зошитів з записам та листів відмовився виходити з зони. Вий-
шов в останній момент, коли конвой уже мусив поспішати до поїзда і 
пообіцяв не обшукувати його. Так удалося вивезти частину записів.

Заслання відбував у с. Шорохово Ісетського р-ну Томської обл., 
почасти з братом Володимиром. У перші дні голодував. Мусив працю-
вати на свинофермі. Познайомився з практиканткою сільгоспінсти-
туту Софією Алієвою. Кагебісти, парторг, комсорг залякували її, на-
магалися розбити дружбу, та ознайомившись із вироком, вона тільки 
утвердилася в своєму виборі. Оскільки церкви в районі не було, взя-
ли шлюб після закінчення заслання у Росохачі. Перший син помер 
1981 р. під час пологів. Мають сина Василя 1983 р.н., доньок Ганну 
1985, Оксану 1986 р., причому всіх дітей Софія їздила народжувати 
на свою батьківщину, побоюючись епідемій та КГБ.

М. виїздив на сезонні роботи у східні області України, щоб по-
будувати хату. Переніс тяжку операцію на печінці, інвалід ІІ, потім 
ІІІ групи.

У кінці 80-х – на початку 90-х рр. М. брав активну участь у русі 
за незалежність. Був членом-засновником Чортківського «Меморіа
лу», членом Української Гельсінкської Спілки, Української Республі
канської, відтак Республіканської Християнської партії. Брав актив-
ну участь у розв’язанні в селі питання про розподіл земельних паїв.
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Реабілітований відповідно до Закону УРСР від 17.04. 1991 р. 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Указом Президента від 18.08. 2006 М. нагороджений орденом 
«За мужність» І ступеня.
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Марченко валерій веніаМінович

Марченко Валерій Веніамінович (нар. 16.09.1947, Київ – п. 07.10.1984, 
тюремна лікарня, м. Ленінград)

Журналіст, есеїст, перекладач, учений-сходознавець, правозахис-
ник, член УГГ з жовтня 1983 р.

Закінчивши філфак Київського університету, з вересня 1970 М. 
працював у редакції ґазети «Літературна Україна». Як літератор роз-
починав перекладами з азербайджанської й польської мов, нарисами 
про українсько-азербайджанські літературні зв’язки.

За відмову співпрацювати з КГБ за Валерієм було встановлено 
нагляд, його статті для ґазети «За параваном ідейності», «Страшний 
якийсь тягар», «Київський діалог» визнано антирадянськими і націо-
налістичними. 25.06.1973 М. був заарештований.

Інкримінували згадані статті, агітацію в усній та письмовій фор-
мі, читання і розповсюдження праці І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи 
русифікація?». 29.12.1973 засуджений до 6 р. таборів суворого режиму 
та 2 р. заслання за ст. 62 ч. 1 КК УРСР.

Пройшовши застінки КГБ УРСР, камери-одиночки й камери зі 
стукачами, затяжні етапи, тюрми міст європейської частини СРСР 
аж до Уралу, штрафні ізолятори й тюремні лікарні з медичними пра-
цівниками-садистами, М. став стійким антирадянщиком.

«Виступивши проти цілої імперії брехні, я мав одну підпору – сві-
домість, що ярмо – нестерпне. Треба мені було самому потовктися до 
кам’яної стіни, відчути біль удару, щоб зрозуміти: зло таки можна по-
долати, з ним можна й треба боротися... Заперечення більшовизму для 
мене не відкриття, а форма існування. Й не мовчазною пасивністю тре-
ба йому протиставитися... Вимога демократично розв’язати всі про-
блеми – єдина можливість для кожного українця-громадянина» (з листа 
дідові, Урал, 1975, табір суворого режиму, уст. ВС-389/35, ст. Всех-
святська Чусовського р-ну Пермської обл.).

Але піти з цього світу, не розповівши людям про бачене, не міг. 
Він став своєрідним табірним літописцем: збирав і нелеґально від-
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силав на волю інформацію про становище в’язнів, колективні й осо-
бисті заяви, нариси, есе, інтерв’ю. В неволі, у тому числі на засланні 
в сел. Саралжин Актюбинської обл. в Казахстані (липень 1979 – тра-
вень 1981), він переклав з англійської «Декларацію незалежности» 
Томаса Джефферсона (1976), вірші Едґара Лі Мастера, Роберта Берн-
са, Дж. Гейнса, Батлера Ітса (1975-1976), «Силу обставин» Сомерсета 
Моема (1980), «Маску червоної смерти» Едґара По та ін.

У травні 1981 М. повернувся з заслання в Київ. Переслідуваний, 
гнаний, під недремним оком нагляду він протримався вдома 2 р. і 5 
міс. З великими труднощами, випадково влаштувався сторожем гос-
подарства зелених насаджень з мізерною зарплатою. Звертаючись із 
заявами до влади, він протестував проти беззаконня і сваволі, що па-
нували в країні, писав про безправність колишніх політв’язнів, про 
нескінченні терміни репресій. І це при тому, що лікар попереджував 
тяжко хворого на нефрит М.: «В умовах ув’язнення ви приречені».

1982 М. написав нарис «Гулак» – про кирило-мефодіївця Мико-
лу Гулака. Доля інтеліґента в умовах тоталітаризму давно хвилювала 
Валерія. Страждання привели М. до глибокої віри в Бога, до ро-
зуміння Його в собі, в людях, до розуміння духовности світу. Нарис 
«Там, у київських печерах», написаний 1982, відбиває його власний 
світогляд. Тоді ж він узяв інтерв’ю з Борисом Антоненком-Давидо-
вичем, з Надією Суровцовою.

1982 з’явився наказ міністра освіти УРСР про посилення вив-
чення російської мови в школах України. М. відіслав його українсь-
кій діаспорі з коментарем: «Надсилаю свіженький валуєвський указ...»

Світ почув М. Майже все ним написане оприлюднене за кордо-
ном. За сміливість, чесну позицію журналіста він був прийнятий до 
європейського Пенклубу.

21.10.1983 перед М. знову відчинилися ворота КГБ – і зачини-
лися вже назавжди. З цього дня М. – член Української Гельсінкської 
Групи. Слідство тривало три місяці. Інкримінувалась йому та сама 
62-а стаття, ч.ІІ: виготовлення і розповсюдження документів з метою 
підірвати й ослабити радянський державний і суспільний лад. Було 
приєднано справу діда – професора-історика Михайла Івановича 
Марченка, який пройшов сталінський ГУЛАГ з 22 червня 1941 до 
лютого 1944 і помер за рік до другого арешту внука.

13.03.1984 Київський міський суд під головуванням Г.І.Зубця 
визнав М. особливо небезпечним рецидивістом і засудив його до 
10 р. таборів особливо режиму та 5 р. заслання. Цей вирок для М. був 
фактично смертним...
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02.04.1984 М. взяли на етап – 55 діб по пересильних тюрмах, у 
столипінських вагонах, без скидок на хворобу. Його привезли в табір 
особливого режиму ВС-389/36 у сел. Кучино Чусовського р-ну Перм-
ської обл., – помирати. З 27.05 до 20.08.1984 він був у таборі, а потім, 
на активну вимогу світової громадськости звільнити журналіста, його 
етапували до тюремної лікарні в Перм, пізніше – в Ленінґрад. Ме-
дичне управління МВС СРСР дійшло висновку, що М. слід звільнити 
як невиліковно хворого, але КГБ чинив перешкоди цьому. М. помер, 
імовірно, 7 жовтня 1984 в тюремній лікарні ім. І.Ґааза в Ленінґраді. 
Ще декілька днів матері не віддавали тіло сина...

На Покрову, 14 жовтня 1984, його відспівали у церкві Св. Пок-
рови в Києві і поховали на кладовищі в с. Гатне Києво-Святошинсь-
кого р-ну біля родичів – в оточенні друзів і кагебістів.

1991 р. реабілітований посмертно. Документ про реабілітацію на-
діслав матері той самий Г.Зубець, який послав його на смерть.
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Марченко (сМужаниця) ніна Михайлівна

Марченко (Смужаниця) Ніна Михайлівна (нар. 07.02.1929 р. в 
с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської обл.)

Педагог, з кола шістдесятників, мати Валерія Марченка.
Батька, Марченка Михайла Івановича, як грамотного активіста на 

початку 30-х років послали навчатися до Інституту червоної професу-
ри м. Харкова. У 1934 р. Ніна з матір’ю переїхали до нього. Восени то-
го ж року столицю України перенесено до Києва, і вся родина – мати, 
батько, старша сестра – оселилися тут у гуртожитку по вул. Жертв 
Революції (нині Десятинна), буд. 12. У 1936 р. М.І.Марченка призна-
чили завідувачем відділу феодалізму новоствореного Інституту історії 
України АН УРСР.

У 1937 р. нова інтенсивна хвиля репресій зачепила й «радянську 
червону професуру». У гуртожитку, де мешкали Марченки, цілі ро-
дини виводили вночі, кімнати опечатували. У співробітників, сусідів 
і друзів батька вселяли страх, обережність, байдужість. Тоді батько 
вцілів дивом.

У жовтні 1939 р. М.І.Марченка призначили ректором Львівсь-
кого університету ім. Івана Франка, де він впроваджував політику 
українізації. Рік перебування в нових умовах, спілкування з видат-
ними представниками української інтелігенції (духовенство, нау-
ковці, письменники) вплинули на світогляд радянського вченого. 
Літні канікули в Західній Україні справили незабутнє враження й на 
піонерку Ніну: всюди спілкування українською мовою, національно 
свідомі люди, висока культура в поведінці й побуті...

Першої ночі війни (22 червня 1941 р.) НКВД здійснив масові 
арешти серед української інтелігенції. Репресували й батька. Пішим 
етапом довгою колоною в’язнів гнали в Харківську обл. До лютого 
1944 р. його утримували в Новосибірській тюрмі. Там за доносом 
двох співкамерників М.І. Марченка звинуватили ще в українському 
націоналізмові. Мужня й виважена поведінка професора допомогла 
припинити слідство як необґрунтоване.
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Родина – мама Оксана Ларіонівна, сестри Леся й Алла – зали-
шилися в окупованому Києві й вижили завдяки праці на городі в 
с. Гатному. Ніна трохи ходила до школи, перечитала багато творів 
українських письменників, газет.

У листопаді в Київ увійшла Червона Армія. Ніна відновила нав-
чання в школі. У лютому 1944 р. прийшов лист від батька: його реа-
білітували. Улітку 1945 р. він прибув до Києва. Повернення до життя 
після ув’язнення було важким. І.М.Марченка поновили в партії. За-
вдяки великому життєвому оптимізмові й мудрості батько працював 
над тим, що найбільше любив, – викладав історію України: спочатку 
на посаді старшого викладача (доцента) педінституту ім. М.Горького, 
а з 1957 по 1974 роки – професора КДУ ім. Т.Шевченка.

1946 р. Ніна вийшла заміж. 16.09.1947 р. народила сина Валерія 
Марченка. 1950 р. вступила на факультет української мови й літера-
тури Київського учительського інституту. 1955 р. заочно закінчи-
ла Київський педагогічний інститут. Із 1952 по 1961 р. працювала 
вчителем у середній школі. Бачила, як звужується сфера вживання 
української мови, з власного досвіду знала, як влада принижує все 
українське.

У 1961 р. М. зараховано на посаду молодшого наукового спів-
робітника відділу методики викладання мови Українського науко-
во-дослідного інституту педагогіки (УНДІП). Вона співавтор колек-
тивного посібника «Методика викладання української мови в 4 – 8 
класах», автор опублікованих у педагогічній пресі статей із методики 
викладання української мови. 1968 р. захистила кандидатську дисер-
тацію «Наступність при вивченні граматичного матеріалу в середній 
школі», підготувала до друку посібник.

Із 1967 р. працювала старшим викладачем української мови й 
літератури у науково-дослідній лабораторії навчального телебачен-
ня при Київському педінституті ім. М.Горького. 1976 р. повернулася 
у відділ методики мов УНДІП, де працювала до виходу на пенсію 
1984 р.

Н.М. читала твори шістдесятників у самвидаві, відвідувала літе-
ратурні вечори й виставки художників-дисидентів, була знайома з 
дисидентами.

Син формувався як громадянин під впливом родини: діда, тітки 
Алли, матері.

В.Марченка заарештували 25.06.1973 р. Його неопубліковані стат-
ті «Київський діалог», «За параваном ідейності», «Страшний якийсь 
тягар» інкриміновано йому як антирадянські, націоналістичні. Не 
взявши до уваги тяжкої хвороби (нефрит із 16 р.), київський облас-
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ний суд (суддя Г.Завгородня) засудив його на 6 р. таборів суворого 
режиму та 2 р. заслання.

Для М. почалася боротьба за життя сина. Слідство, суд, формаль-
ні, однотипні усні й письмові відповіді на апеляції, заяви й протести 
розкривали беззаконня й жорстокість влади. Листи сина, поїздки на 
Урал до місць його ув’язнення відкривали перед матір’ю знущання го-
лодом, відсутність медичної допомоги, жахливі побутові умови у пере-
повнених тюрмах і таборах... Жахали велетенські колони в’язнів (серед 
яких були й малолітні), нескінченні колючі дроти, молоді червонопо-
гонні солдати з собаками – і це у «своїй радянській» державі...

Мати рятувала сина, а він перед усіма благами віддавав перева-
гу честі, правді, справедливості. Високі духовні й моральні якості у 
ньому живила глибока й непохитна віра в Бога. Цю свою віру він пе-
редав матері. М. зрозуміла, повірила, і їй стали близькими прагнення 
й дії сина. З надією на Божу ласку вона виносила з зони суворого 
режиму заборонені матеріали, написані Валерієм та його друзями-
співв’язнями, щоб злочини радянської влади ставали відомими сві-
тові. Якби матір викрили, вона б зазнала такого ж суворого покаран-
ня, як і її син.

У травні 1981 р. В.Марченко повернувся до Києва. Із перших 
днів КГБ організував жорстке переслідування: постійний нагляд, 
підслуховування, обшуки, контроль за листуванням, виклики й при-
води в міліцію; тривалі перешкоди у працевлаштуванні, щоб врешті 
засудити націоналіста за «паразітічєский образ жизні».

За зв’язок із закордоном, оприлюднення там власних творів і, 
зокрема, документа Міністерства освіти «Про посилення вивчення 
російської мови в школах УРСР», який В.Марченко надіслав із при-
міткою «свіженький валуєвський указ», 21.10. 1983 р. його знову за-
арештовано. Незважаючи на тяжку хворобу В.Марченка, Київський 
міський суд (суддя Г.Зубець) засудив його на 10 р. таборів особливого 
режиму та 5 р. заслання, визнавши його особливо небезпечним ре-
цидивістом.

Розуміючи нелюдськість, позаправність звинувачення, мати звер-
талася із заявами, клопотаннями, протестами до прокуратури СРСР 
і РСФСР, МВС СРСР, до Пермського медуправління, начальника 
медуправління МВС СРСР Романова тощо. Посилала телеграми Ге-
неральному секретареві ЦК КПРС Черненкові, Міністрові МВС Що-
локову, просила перевести сина до Ленінградської тюремної лікарні 
ім. І.Гааза. Зневажаючи заборони, вона пересилала копії своїх заяв 
друзям, інформувала світ про знущання КГБ над сином і матір’ю. 
На захист Валерія Марченка стало багато прогресивних організацій 
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зарубіжних країн, журналісти, адвокати. Із вимогою звільнити журна-
ліста В.Марченка виступив Папа Римський Іван Павло ІІ, конґрес-
мени США. Радіостанції світу інформували світову громадськість про 
приреченість хворого журналіста, вимагали його звільнення.

У 20-х числах вересня 1984 р. В.Марченко був «актований за ста-
ном здоров’я», але його й далі утримували у в’язничній лікарні, а на 
вимогу матері виконати рішення медуправління МВС СРСР звільни-
ти сина – відмовчувалися.

В.Марченко помер, як вважає мати, 5 жовтня 1984 р. (за докумен-
тами 7-го).

Ціною надзусиль М. вдалося забрати тіло сина на Батьківщину, 
до Києва; на саму Покрову відправити панахиду в Покровській церк-
ві й поховати його в с. Гатному біля родичів, щоправда, під пильним 
наглядом кагебістів.

1991 р. син посмертно реабілітований. Документ про реабіліта-
цію підписав той самий Г.Зубець, який спровадив його на смерть.

М. свято береже пам’ять про сина, називає його своїм учителем. 
Вона несе його слово людям, підготувала й видала книжку листів та 
нарисів сина та збірку його перекладів і неопублікованих наукових 
праць.

За ці видання їй присуджена премія ім. Олени Теліги 2002 р. 
У 2005 р. видано збірку духовно-християнських нарисів Валерія Мар-
ченка «Вірити і тільки», яку М. присвятила учням і вчителям СШ 
№175 м. Києва, у якій навчався Валерій і де створено його музей.
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Масютко Михайло савич

Масютко Михайло Савич (нар. 18.11.1918, с. Чаплинка Херсонсь-
кої обл. – п. 18.11.2001, м. Луцьк).

Учитель, письменник, публіцист.
З родини вчителів. Пережив два голодомори, розкуркулення 

односельчан. 1932 батька перевели в м. Олешки. 1933 М. закінчив 
семирічку в Цюрупинську і вступив на робітфак при Херсонсько-
му педінституті, а батьки перебралися в Крим. З 1934 р. навчався 
на мовно-літературному факультеті Запорізького педінституту. 1936 
виключений з комсомолу та з третього курсу за доносом: на вечірці 
студенти згадували про голод 1933 р. Товариш допоміг М. влашту-
ватися вчителем української мови й літератури в с. Краєвщина Во-
лодар-Волинського р-ну Житомирської обл.

1937 М. поїхав до Києва купити одяг і був заарештований за 
наклепницьким доносом, що ніби вів на вокзалі контрреволюційну 
пропаганду. Засуджений 17.11. на 5 р. ув’язнення і 3 р. позбавлення 
виборчих прав. Карався на Колимі, працював на золотих копальнях 
у вкрай тяжких умовах. Обморозив пальці правої ноги, розбив колі-
но. Заступившись за латиша, якого бив бригадир, сам зазнав кату-
вань. Його врятувала хіба молитва: мати добилася перегляду справи. 
3.11.1939 р. Верховний суд СРСР скасував вирок М., припинив спра-
ву за недостатністю доказів, він був звільнений і реабілітований, та 
не мав права виїхати з Колими. Згодом викладав німецьку мову в 
одній зі шкіл Середнєканського р-ну Хабаровського краю.

Тим часом 1939 був ув’язнений на 6 р. його брат Сергій, 1940 
помер у Криму батько.

1942 М. призваний в армію, перекинутий на фронт. 1946 демо-
білізований у Берліні. Нагороджений медаллю. Після війни повер-
нувся до сім’ї в с. Сарабуз до Криму, вчителював. Щоб уникнути 
голоду, 1946 поїхав з матір’ю в Галичину, працював завучем 10-ї за-
лізничної школи у Дрогобичі.

1948 М. вступив на редакційно-видавничий факультет Львівсь-
кого поліґрафічного інституту. Був відмінником навчання, брав ак-
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тивну участь у громадсько-культурному житті інституту. Наприкінці 
1952 написав для наукового гуртка роботу «Норми комуністичної 
моралі», яка була визнана ідейно хибною. Перед захистом дипломної 
роботи 1953 виключений з інституту.

1949 М. вступив і 1953 закінчив екстерном філологічний факуль-
тет Львівського педінституту за фахом українська мова і література, 
вчителював на Волині, працював науковим співробітником музею 
І.Франка у Львові. 1962 одружився з подругою Олени Антонів – Ган-
ною Романишин, яка стали його соратницею і надійною опорою на 
всю решту життя. Учителював у с. Олексин на Львівщині, у Ківерцях 
на Волині, у с. Стайки на Київської обл. 1956 захистив дипломну ро-
боту в Московському заочному поліґрафічному інституті за фахом ху-
дожній редактор друкованої продукції. 1957 переїхав до матері в Фео-
досію, викладав малювання, креслення та українську мову в школі та 
технікумі, збудував хату.

Оповідання, гуморески і вірші писав з 40-х рр., але про їх опуб-
лікування тоді годі було й думати. Вийшовши на педагогічну пенсію, 
зосередився на літературній праці: писав статті, повісті, оповідання, 
деякі з них друкувалися в республіканській та обласній пресі Криму, 
Львівщини. Працював як художник-поліграфіст, оформляв книжки, 
найбільше для львівського видавництва «Каменяр».

Від початку 60-х М. брав активну участь у русі шістдесятників, 
написав низку гострих публіцистичних статей, які поширювали-
ся самвидавом, а саме: «Література і псевдолітература на Україні», 
«Відповідь матері Василя Симоненка Щербань Ганні Федорівні», 
«З історії боротьби українського народу за своє визволення в часи 
громадянської війни. З матеріалів, спалених у Києві», «Сучасний 
імперіалізм», «Класова та національна боротьба на сучасному етапі 
розвитку людства», низку оповідань, віршів.

У середині серпня 1965 р. в Криму одночасно відпочивали Ми-
хайло та Ольга Горині, Дмитро Павличко з дружиною Богданою, 
Іван Драч, Роман Іваничук. М. організував їм прогулянку в гори Ка-
ра-Даг. За ними майже відкрито стежили аґенти КГБ. Ця прогулянка 
згодом у матеріялах справ фіґурувала як «нарада у верхах».

25.08.1965 почалися арешти шістдесятників. М. заарештований 
4.09 у Феодосії. Другого дня його літаком відвезли у Львів, де й про-
вадилося слідство у справі М., Михайла та Богдана Горинів, М.Осад-
чого, М.Зваричевської, Я.Менкуш.

Під час обшуку в М. вилучили з десяток самвидавних статей, 
які він нещодавно привіз зі Львова і необачно не сховав. Крім вище 
згаданих, це: «З приводу процесу над Погружальським» (її М. під-
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редаґував), «Українська освіта в шовіністичному зашморзі» (автор 
М.Горинь), «Стан і завдання українського визвольного руху» (автор 
Є.Пронюк), «Лист до Ірини Вільде», «12 запитань для тих, хто вивчає 
суспільствознавство», «Про сучасне і майбутнє України», записка М. 
«Мета статті не та...» – відповідь М.Гориню на зауваження до стат-
ті «Сучасний імперіалізм», вірші В.Симоненка, Л.Костенко, уривок 
з поеми «Мазепа» В.Сосюри, роман «Чорна рада» П.Куліша, твори 
М.Грушевського, а також його власний літературний доробок: статті, 
вірші, повісті, оповідання, які склали цілий том матеріалів поперед-
нього слідства. Це сатиричні оповідання «Революційний дід», «Кров 
відзивається кров’ю», повість «Химера» та ін. Хоча літературні його 
твори не ходили по руках, та автор був звинувачений, що він їх «ви-
готовив і зберігав з метою наступного поширення», а також слідство 
вжило їх для філологічних експертиз.

Під час слідства М. узяв у бібліотеці твори В.Леніна і написав 
працю про відхилення від «ленінських норм національної політи-
ки» на Україні, яку послав у президію XXIII з’їзду КПРС. Цю ж 
«зброю ворога» він дуже доречно використав для арґументації під 
час слідства і в суді. М. не заперечував і не підтверджував авторства 
статей, лише доводив, що нема доказів його авторства, що вони не є 
антирадянські, бо не спрямовані проти влади рад: анонімні автори 
критикують шовінізм, комуністичну ідеологію.

З огляду на великий обсяг справи та щоб вона мала менший 
розголос, справу М. виокремили з групової в окреме провадження. 
З ним мав розмову сам голова КГБ УРСР В.Нікітченко. Чи не єди-
ний з усього покосу 1965 р. М. ні на кого не давав показів, не вип-
равдовувався і не визнав за собою вини. (Перебіг слідства і суду М. 
згодом детально відобразив у книзі «В полоні зла»).

Щодо вилучених у нього статей, М. твердив, що купив їх разом 
з друкарською машинкою на Галицькій площі за 80 крб. У звинува-
ченнях слідство спиралося на покази братів Б. та М.Горинів, що са-
ме від нього вони одержували літературу. Ці свідчення були супере-
чливі, тому КГБ чи не вперше саме проти М. вирішив застосувати 
літературні й філологічні експертизи. За результатами цих сфальшо-
ваних експертиз йому приписували авторство чи співавторство всіх 
вилучених у нього творів. Експертами виступили мовознавці та літе-
ратурознавці Львівського університету Ф.Неборачек, В.Й. Здоровега, 
С.М. Шаховський, І.С. Грицютенко. М. ґрунтовно спростував їхні 
висновки. У другу комісію були запропоновані І.Ковалик, В.Щурат 
зі Львова, Є.Шабліовський, К.Волинський з Києва, Зозуля з Моск-
ви, але всі вони під різними приводами відмовилися. У нову комісію 
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увійшли М.Ф. Матвійчук, П. Лещук, М.Худаш, В.М. Кибальчич, 
Б.Кобилянський, О.Бабишкін. Вони сумлінно виконали замовлення 
КГБ: вдаючись до підтасування фактів, «встановили», що характер-
ним для автора статей і літературних творів є вживання паралелі, 
антитези, двокрапки, афоризмів, риторичних запитань, вигуків та 
ін., навіть дали ідейну характеристику творам, чого від них не вима-
галося. Висновки двох експертиз були суперечливі, реальних доказів 
слідству вони не дали, та це не завадило побудувати звинувачуваль-
ний висновок саме на їхніх результатах. На суді М. не залишив ка-
меня на камені з висновків присутніх філологів-експертів, та він за 
вироком суду таки мусив сплатити поважним докторам і кандидатам 
наук 1.483 крб. 50 коп. На суді з присутніх експертів була створена 
третя комісія, яка зробила такі ж непереконливі висновки.

Коли М. 21.03.1966 р. привезли на суд, Ольга Горинь гукнула йо-
му: «Михайле, ви молодець!», у коридорі суду йому під ноги кидали 
проліски (зокрема, студентка Людмила Стогнота). Дружина Ганна 
кинулася цілувати його, а в перерві суду прорвалася в залу і дала йому 
мандаринки. Конвоїри розгубилися, втрутився сам начальник тюр-
ми... Втім, конвой ставився до М. з явною симпатією. Нікого з рідні в 
залу суду не допустили, сиділи лише присоромлені «експерти».

М.Горинь на суді відмовився від своїх попередніх свідчень, по-
яснивши, що на початку слідства проявив малодушність і хотів себе 
вигородити. Залишилися плутані покази єдиного свідка – Б.Гориня. 
Адвокат Сергієнко О.П, уникаючи оцінки інкримінованих творів, 
пропонував звільнити М.

Суд інкримінував авторство лише двох документів («Сучасний 
імперіалізм», де СРСР схарактеризовано як російську комуністичну 
імперію, і «Мета статті не та...») та участь у написанні семи доку-
ментів. 23.03.1966 оголошено вирок: 3 р. тюремного ув’язнення і 3 р. 
таборів суворого режиму за звинуваченням у проведенні антира-
дянської агітації і пропаганди (ч. І ст. 62) та організаційну діяльність 
(ст. 64). Коли М. виводили з суду, Ольга Горинь та інші люди знову 
встелили йому шлях до воронка пролісками.

Верховний суд 17.05.1966 частково задовольнив касаційну скаргу 
М. та повністю – скаргу адвоката: зняв звинувачення в авторстві де-
яких анонімних статей, звинувачення в організаційній діяльності, 
платню за фальшиві експертизи і замінив тюремне ув’язнення на 
табори суворого режиму, залишивши 6 р. Але тюрми М. таки не 
уникнув...

Запис суду над М., його спростування експертиз, останнє слово 
скоро з’явилися в самвидаві. Як приклад безпардонного фальшуван-
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ня справу М. скрупульозно розглянув В.Чорновіл у працях «Право-
суддя чи рецидиви терору?» (1966) та «Лихо з розуму» (1967), за що й 
сам поплатився волею.

У мордовському таборі суворого режиму ЖХ-385/1, с. Сосновка, 
незважаючи на стан здоров’я (виразка дванадцятипалої кишки, пе-
ренесена 4 р. тому складна онкооперація під серцем), М. мусив пра-
цювати вантажником аварійної бригади. Порозходилися післяопера-
ційні шви. Його перевели на в’язання «авосьок». М. написав «Заяву 
до Верховної Ради України», за яку в грудні 1966 р. був посаджений 
на 6 міс. у ПКТ за звинуваченням у «виготовленні й поширенні в 
таборі антирадянських документів». Через прибалтійських друзів її 
вдалося передати на волю. Це її в 1976 р. цитувала Українська Гель
сінкська Група у своєму «Меморандумі № 1»:

«Коли б якомусь подорожньому поза усі категоричні заборони вда-
лося побувати в таборах для політв’язнів Мордовії, яких тут є аж 
шість, то він би був надзвичайно вражений: тут, за тисячі кілометрів 
від України, на кожному кроці він почув би виразну українську мову на 
всіх діалектах сучасної України. У подорожнього мимоволі виникло б 
питання: що діється на Україні? Заворушення? Повстання? Чим по-
яснюється такий високий процент українців серед політв’язнів, який 
досягає до 60, а то й до всіх 70 відсотків? Коли б такий подорожній 
скоро після цього побував би ще і на Україні, то він відразу переконався 
б, що ніякого повстання, ніякого заворушення на Україні нема. Але тоді 
б у нього виникло нове питання: чому в містах України так рідко чути 
українську мову і чому так густо чути її в таборах для політв’язнів?»

М. був переведений у табір ЖХ-385/17А, сел. Озерний (Умор), де 
його як інваліда поставили пакувальником рукавиць, які шили інші 
в’язні. Його друзями були литовець Баліс Ґаяускас, єврей Олександр 
Гінзбурґ, повстанець В.Підгородецький, дисидент М.Коц.

18.07.1967 одного за одним в’язнів М.Гориня, М. і В.Мороза викли-
кали в штаб. Виявилося – на засідання Зубово-Полянського район-
ного суду, який без попереднього висунення звинувачень, без участі 
захисника спровадив їх на тюремний режим у Владимирську тюрму на 
3 р. (В.Мороза до кінця терміну) нібито за систематичне невиконання 
норми виробітку та порушення табірної дисципліни. Там умови утри-
мання були особливо тяжкі. Перші три місяці – голодний карантин: 
300 г хліба, жменя іржавої тюльки та черпак каші, 900 ккал. Далі два 
роки він сидів у переповненій камері №33, де його співкамерника-
ми були С.Караванський, Володимир Безуглий, М.Луцик, фінн Віллі 
Форсель, литовець Гіндліс, вірменин Оганесян, казах Кулемагомбетов 
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та ін. Тут узимку було холодно, завжди не вистачало повітря. Денна 
пайка становила 1500 ккал, коштувала вона 9 крб. на місяць. Зате в 
бібліотеці цієї тюрми було зосереджено багато літератури, конфіскова-
ної в репресованої інтеліґенції. М. від роботи відмовився, сидів на по-
ниженій пайці, отже, мав час для інтелектуальної праці. Він, зокрема, 
укладав українсько-есперантський словник, написав публіцистичне 
оповідання «Смерть Сталіна», яке разом з віршем З.Красівського «Сво-
бода» через дружину зумів передати на волю, воно звучало по радіо 
«Свобода». Згодом у камеру прийшли Д.Квецко, І.Кандиба, М.Горинь, 
Л.Лук’яненко, Микола Танащук та ін. Одного разу в’язень Самишкін 
виявив у баланді дощового черв’яка. Усі співкамерники оголосили го-
лодівку. На третю добу камеру розформували.

У липні 1970 р. М. повернувся в табір № 17А, звідки звільнився 
у вересні 1971.

Прописатися в м. Феодосії у власну хату не дозволили, її дове-
лося продати й осісти на родинній садибі в с. Дніпряни поблизу Но-
вої Каховки без права виїзду і під пильним наглядом аґентів КГБ. 
Час від часу М. провідували кагебісти, його викликали на допити 
про Н.Світличну, З.Попадюка, І.Сокульського, М.Гориня, В.Мороза, 
але нічого не добилися.

На початку березня 1977 М. з дружиною побував в О.Мешко в 
Києві, зустрівся там з Л.Лук’яненком, який повертався з допиту у 
справі М.Руденка, що велася в Донецьку. Дав згоду на членство в 
УГГ, але просив не оголошувати його імени, доки він не закінчить 
своїх спогадів: починаючи з 6.10.1973 до 31.08.1979 він потай писав 
книжку «В полоні зла». Остерігаючись обшуку, закопав був свої ру-
кописи в землю, де вони лежали три роки. Редагування і перепису-
вання книжки закінчив 19.07.1985. Вона вийшла 1999 р. стараннями 
брата Вадима Черкаса-Масютка.

Упродовж 30 останніх років М. написав більшість своїх літе-
ратурних творів. У кінці 80-х – 90-х рр. М. виступав як публіцист 
у пресі, на радіо й телебаченні. В останні роки нездужав. На 83-му 
році життя, у вересні 2001, М. мусив залишити хату в Дніпрянах і 
виїхати до родичів дружини Ганни в Луцьк. «Так у яку ж це тюрму 
везуть нас тепер?», – були його останні слова, коли сідав у вантаж-
ний автобус.

Реабілітований 28.10.1992 р. Помер 18.11.2001 р., у день свого на-
родження. Похований у Луцьку на приміському кладовищі.

Брат Вадим Черкас 2003 р. видав також книжку оповідань М. Че-
кають видання його вірші, публіцистика, наукові праці «Іван Франко 
в образотворчому мистецтві», «Неологізми в творчості Лесі України», 
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«Пан Тадеуш» у перекладі Максима Рильського», «Особливості пере-
кладів Максима Рильського» та ін.
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Матвіюк кузьМа іванович

Матвіюк Кузьма Іванович (нар. 02.01.1941 в с. Ілляшівка Староко
стянтинівського рну, Хмельницької обл.)

З молодої української інтеліґенції, інженер, викладач, громадський 
діяч, просвітник.

Дід, Ярощук Мусій Костянтинович, і баба, Козак Оляна Доро
шівна, – козацького роду. Були розкуркулені. З дев’ятьох їхніх дітей 
від голоду в 1933 померли семеро. Мати Дарка (1917–1979). Батько, 
Матвіюк Іван Васильович (1914–1984), – колгоспний механізатор. 
Під час німецької окупації сім’я розпалася.

1957 М. закінчив школу. Рік працював слюсарем на Макіївсь
кому металургійному заводі, два роки механізатором у рідному селі. 
У 196065 навчався в Українській сільгоспакадемії в Києві. Інженер
механік. Рік служив в армії. З 1967 викладав в Уманському технікумі 
механізації сільського господарства. В місцевому музеї попросив 
прочитати щось про козаків і сказав, що якби тепер була Запорозька 
Січ, то покинув би технікум і пішов би на Січ. Цього було досить, 
щоб увійти в коло друзів колишньої секретарки М.Грушевського, 
а згодом політв’язенки Надії Суровцової, в домі якої бували відомі 
дисиденти з Києва, Львова, Москви. Молоді викладачі технікуму, 
педінституту, вчителі шкіл, студенти під виглядом «відновлення 
ленінської національної політики» намагалися захищати національ
ну культуру. Читали лекції з історії національновизвольного руху, 
проводили семінари, вечори. Вдалося перевести викладання в тех
нікумі на українську мову. Разом зі студентом Уманського сільгос
пінституту Богданом Чорномазом, з яким винаймали кімнату, роз
множували фотоспособом працю І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи руси
фікація?», розповсюджували працю «Возз’єднання чи приєднання?» 
М.Брайчевського, статтю «З приводу процесу над Погружальським» та 
ін. Мрія М. вступити в аспірантуру з металознавства розбилася на 
початку 1972: приймальна комісія була поінформована про його на
строї – його житло, як і «салон Суровцової», прослуховувалося КГБ. 
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Заарештований 13.07.1972, одночасно з Б. Чорномазом. Два перші 
тижні слідства були найтяжчими: за звільнення та аспірантуру ка
гебісти пропонували «роззброїтися», тобто охарактеризувати свою 
діяльність «з партійних позицій», покласти всю вину на «недобиту 
буржуазну націоналістку» Н.Суровцову. М. не спокусився і не пішов 
на компроміс.

16.11.1972 р. засуджений Черкаським обласним судом на 4 р. та
борів суворого режиму за ст. 62 ч. 1 КК УРСР, а Б.Чорномаз – на 
3 р. Суд був закритим, лише на виголошення вироку були допущені 
родичі.

На початку 1973 прибув у колонію ЖХ385/19 (пос. Лєсной, 
Мордовія). Брав участь в акціях протесту, у зв’язку з чим його ка
рали карцерами. У зоні працював наладчиком верстатів. Так і не до
мігся оформлення шлюбу з дружиною Софією – донькою загиблого 
1943 р. в бою з німцями вояка УПА, яка разом з матір’ю відбула 20 р. 
заслання в Сибіру і тепер відмовлялася схиляти М. до каяття. За
лишалися короткі побачення в присутності наглядача. Коли набли
жався термін побачення, кожен в’язень намагався не натрапити на 
«порушення режиму», щоб його не позбутися. 24.09.1974 дружина 
приїхала до табору на коротке побачення, однак його не надали, 
лише повідомили, що вона за зоною. М. вдалося здалеку побачити 
її, вилізши на підвищення. Після цього він працював у нічну зміну 
на фрезерному верстаті. Через фізичне та психологічне виснаження 
втратив пильність і позбувся пальців лівої руки. Довго шукали і 
споряджали конвой і собак, щоб везти його дрезиною в лікарню. 
Собаки не визнавали конвоїрів, почалися нові тривалі пошуки. Тим 
часом М. стікав кров’ю... Інвалідності не домігся. Згодом поламав 
ногу. Табірний лікар Сєксясєв вважав це симуляцією. Перелом зріс
ся сам собою, бо М. прив’язував до ноги дощечку і ходив на роботу 
на милицях.

З закінченням терміну в наручниках був привезений у м. Черка
си, мав адміністративний нагляд упродовж року. Домагався виклада
цької роботи, але півроку не міг улаштуватися навіть інженером. Його 
приймали на роботу, але побачивши трудову книжку з записом про 
політичну судимість, відмовляли. Погрожували ув’язненням за «дар
моїдство». Працював у м. Олександрії в проектному бюро, в с. Шуб
ків Рівненської обл. на дослідній станції, але за читання газети під 
час колективного примусового прослуховування доповіді Л.Брежнєва 
звільнений «за невідповідністю зайнятій посаді». Улаштовувався ме
ханіком на свинокомплексі, завгаражем, інженером пусконаладки, та 
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інтерес до нього з боку КГБ голови колгоспів та директори радгоспів 
і установ однозначно розуміли як сигнал переслідувати. Більше ро
ку ніде не міг протриматися. Звертався до радянських і зарубіжних 
органів, до Української Гельсінкської Групи (УГГ). 7 разів змінивши 
місце роботи, нарешті 1982 р. облаштувався з сім’єю в с. Пирогівці 
Хмельницького рну. Керував гуртком сільгосптехніки у Хмельниць
кій обласній станції юних техніків, з 1988 – заступник її директора.

Громадську діяльність відновив під час перебудови. Один з органі
заторів і лідерів культурологічного товариства «Спадщина» в м. Хмель
ницькому, обласних організацій Товариства української мови ім. Т. Шев
ченка, був делегатом Установчого з’їду Народного Руху України (89.09. 
1989), у 19901992 очолював міськрайонну організацію НРУ, був спів
головою крайової організації. У 1993 р. з групою активістів створив 
обласну організацію Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресо
ваних, яку очолював до 1999 р. За проектом М. в 1992 р. в обласному 
управлінні сільського господарства був створений відділ організації і 
розвитку селянських (фермерських) господарств, яке він і очолював до 
2001 р. Вдалося зробити прозорим і демократичним розподіл фінансо
вої допомоги і не допустити «білого фермерства» – привласнення землі 
людьми, які на ній не працюють.

У 20002002 рр. – голова районної організації «УРПСобор», 
потім член Ради. У лютому – червні 2004 – керівник мобільної екс
периментальної агітаційної групи з підготовки виборів Президента. 
З грудня 2004 – член обласної громадської комісії з розслідування 
порушень на виборах Президента.

Живе в с. Пирогівці Хмельницького рну. З 2001 р. на пенсії. 
Веде з дружиною фермерське господарство.

Син Іван, 1977 р.н., закінчив Вінницький аграрний університет, 
донька Оляна (1978 р.н.) – юридичний факультет університету, син 
Петро (1980 р.н.) – інженерний факультет сільськогосподарського 
інституту.
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Матусевич Микола іванович

Матусевич Микола Іванович (нар. 19.07.1947, с. Матюші, Білоцер
ківського рну, Київської обл.)

Член-засновник Української Гельсінкської групи (УГГ).
Навчався на історичному факультеті Київського держунівер

ситету, звідки 1973 р. був виключений з 4го курсу за «неуспіш
ність» – насправді за «неблагонадійність», за симпатії до репресо
ваної української інтеліґенції. Працював редактором у видавництві 
медичної літератури.

24.12.1976 у членів УГГ були обшуки, причому в М.Руденка 
«знашли» сховані 40 доларів США, у О.Бердника – порноґрафічні 
відкритки, у О.Тихого – стару німецьку ґвинтівку. На знак протес
ту Р.Руденко, О.Бердник, М.Маринович і М. оголосили голодівку. 
Після арешту М.Руденка і О.Тихого М. підписав листа до урядів 
країнучасниць Гельсінкської угоди на їх захист із проханням сприя
ти їхньому звільненню. У березніквітні М. викликали на допити у 
справі М.Руденка і О.Тихого.

23.04.1977 М. заарештований разом з М.Мариновичем за звину
ваченням у проведенні «антирадянської агітації і пропаганди», ст. 62 
ч. 1 КК УРСР, і в «хуліґанстві», ст. 206 ч. 1 КК УРСР, за подіями 
чотирирічної давнини. Ні в розслідуванні, ні в суді, який відбувся 
2227 березня 1978 в м. Василькові Київської обл., М. участі не брав. 
Вирок – максимальний термін, 7 р. таборів суворого режиму та 5 р. 
заслання. З 03.06.1978 відбував покарання в пермському таборі ВС
389/35 на ст. Всехсвятська Чусовського рну.

Зазнавали переслідувань у зв’язку з ув’язненням М. не лише 
його дружина, О.ГейкоМатусевич, але й сестра, Таміла Матусевич. 
У цеху, де вона працювала, були влаштовані збори, які ганьбили її 
за те, що не відмежувалася від антирадянських дій брата. Промовці 
навіть казали, що їй не можна довіряти роботи інженера.

У неволі М. підписував листи та звернення, брав участь у голо
дівках протесту в Дні політв’язня і Дні прав людини, у страйках на 
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знак протесту проти порушень прав в’язнів і т.п., за що неодноразово 
був покараний позбавленням побачень, а також 9 разів карцером і 
ПКТ (приміщення камерного типу) – загалом на 10 місяців. Хворів 
гіпертонією (тому був звільнений від служби в армії).

У жовтні 1979 мати М. звернулася «до всіх людей доброї волі» 
з закликом захистити її сина. 05.02.1980 співробітник КГБ сказав 
матері М., що їй нададуть побачення з сином, якщо вона погодиться 
«вплинути» на нього.

05.10.1980 р. М. засуджений на 3 р. тюремного ув’язнення, які 
провів у Чистопольській в’язниці УЭ148/ст.4 м. (Татарська АРСР).

Заслання М. відбував у с. Кіра Читинської обл. Будучи «помилу
ваним» у 1988, відмовився виїхати з місця заслання, домагаючись реа
білітації. КГБ влаштовував провокації, аж до замахів на життя М.

З початку 1989 М. живе в м. Васильків Київської обл. Працював 
будівельником. Деякий час разом з С.Набокою вів програму «Права 
людини» на радіо «Свобода», працював у газеті «Дзеркало тижня».

Бібліоґрафія:

Хроника защиты прав в СССР. – НьюЙорк: Хроника, 1978, 
вип. 29. – С. 4, 11, 73; 1979, вип. 34. – С. 7, 16; вип. 35. – С. 25, 42; 
вип. 36. – С. 84, 88; 1980, вип. 37. – С. 61, 63, 66; вип. 40. – С. 41, 65; 
1981, вип. 41. – С. 21, 71; вип. 42. – С. 26.

ХТС. – НьюЙорк. – 1977, вип. 43. – С. 44, 52; вип. 44. – С. 18; 
вип. 45. – С. 2123; вип. 47. – С. 31, 130, 131, 142, 146; вип. 48. – С. 
25, 72, 167; 1978, вип. 49. – С. 912, 20; 1979, вип. 51. – С. 62, 64, 
74, 167, 212; вип. 52. – С. 4346, 5557, 60, 61; 1980, вип. 53. – С. 86
88; вип. 54. – С. 59, 111; вип. 55. – С. 26; вип. 56. – С. 109; 1981, 
вип. 58. – С. 74; вип. 60. –С. 80, 82, 87; вип. 61. – С. 81, 99.

Вісник репресій в Україні. – 1980: 216, 42, 425, 1015, 1215; 
1981: 1, 2, 3; 1982: 543. 7/824; 1984: 420, 526, 7/830.

Касьянов. Незгодні.., 1995. – С. 144, 161165.
Укр. Гельс. група, в 4 т., 2001. – Т.1. – С. 6, 28, 37, 40, 46, 

56, 103, 109110, 119, 140, 145; Т.2. – С. 24, 35, 5153, 57, 61, 6868, 
71, 85, 87, 91, 9394, 103105, 107110, 112, 117, 122, 128, 134, 150, 160
161, 163, 165, 167, 171173, 183; Т. 3. – С. 19, 30, 3738, 42, 46, 48, 68, 
75, 92, 101105, 117, 136, 180, 203204, 207, 221, 223, 225; Т.4. – С. 17, 
70, 8081, 92, 110, 129, 176, 186, 188, 198, 240.

Захаров Б., Нарис.., 2003. – С. 105, 110111, 114, 116, 118.

Софія Карасик



459

МЕЛЕНЬ МИРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Мелень Мирослав олексійович

Мелень Мирослав Олексійович (13.06. (у вироці – 13.09) 1929, 
с. Фалиш Стрийського рну Львівської обл.).

Член Юнацтва ОУН, учасник Норильського повстання, член Україн-
ського Національного Фронту, письменник, музикант, громадський діяч.

Мирослав був п’ятою дитиною в селянській національно свідо
мій сім’ї. Його мати Катерина, вдова полеглого січового стрільця 
Павла Печеняка, вийшла заміж за Олексу Меленя, який повернувся 
з заробітків з Америки. Була незмінним головою місцевого «Союзу 
Українок». Її первісток Василь Печеняк загинув у лавах УПА. Брат 
Мирослава Володимир 1944 року загинув у бою з більшовиками. На 
Святвечір 1945 р. більшовики прийшли заарештувати сестру, яка бу
ла в підпіллі. Вивели батька і під хатою розстріляли. Щоб ворог не 
поглумився над тілом, Мирослав потай поховав його. Неповнолітній 
учень Стрийської школи № 5 (донедавна – ґімназії) змушений був 
іти в підпілля. Його взяла до себе родина в село Дашава, де 1947 р. 
він напівлеґально закінчив 10й клас. Ще за німецької окупації, з 
1943 р., належав до Юнацтва Організації Українських Націоналістів. 
Розповсюджував антибільшовицьку літературу, розклеював листівки, 
доставляв підпіллю зброю. Двоюрідний брат Іван Павлій («Орленко») 
взяв М. до куща самооборони, де він брав участь у бойових діях.

Разом з побратимом Володимиром Моричем М. заарештований 
23.09. 1947 на облаві в с. Братківці. Юнаки витримали тяжкі торту
ри, але нікого не виказали.

Засуджений у Львові 23.06. 1948 за ст. 541а, п. 8, 11, «терор», на 
25 р. ув’язнення, довічне заслання та 5 р. поразки в правах. Від Спа
са до Покрови (19.08 – 14.10. 1948) везли етапом до Красноярського 
краю. У дорозі від голоду, холоду, дизентерії погинуло багато в’язнів. 
Звідти по Єнісею етапований до Дудінки, в управління ГОРЛагу – 
«Государственный особорежимный лагерь» № 4 в Норильську. Тут 
в’язні будували мідеплавильний комбінат – «подарунок» до 70річчя 
Сталіна. В’язні масово вимирали. Трупи охорона протикала багне
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том, вивозила за зону і скидала в ями, що були викопані бульдозе
ром під горою Шмідтиха.

М. був у близьких стосунках з професором історії Михайлом 
Дмитровичем Антоновичем, слухав його розповіді, від нього почув 
про Євгена Маланюка, Олега Ольжича. Потай складав вірші, спов
нені патріотичних почуттів, глибинного відчуття історичної долі 
свого народу. Спілкувався з інтелігенцією різних національностей, 
якої було багато в концтаборах.

У травні 1953 українці, у т.ч. М., зібралася під бараком і за
звичай співали. Нова зміна охорони завимагала розійтися. В’язні не 
звернули на це уваги. Тоді по них випустили автоматну чергу. Двоє 
було вбито. Це стало поштовхом до початку страйку, відомого як Но
рильське повстання, в якому взяли участь до 150 тисяч в’язнів. Воно 
почалося у 4му таборі 25.05.1953 р. і тривало 70 діб – до 3 серпня.

Активну участь М. в цьому повстанні засвідчує такий документ:
«Совершенно секретно. № 51. Справка. 6 июня 1953 года бригадой 

работников МВД СССР была проведена беседа с представителями, вы-
деленными заключенными 4-го лаготделения Горного лагеря. В качестве 
представителей от заключенных выступали: Гальчинский, Недорост-
ков, Грицак, Генк, Климович, Мелень, Дзерис.

Беседа длилась в течение 3-х часов. В начале беседы заключенные 
заявили о том, чтобы местное лагерное руководство не присутство-
вало, а затем спросили, с кем они будут говорить, на что получили 
ответ, что говорить они будут с комиссией, назначенной Л.П. Берия.

Зам. нач. 5 отдела УМВД Красноярского края капитан г/б Сигов».
На розмову з полковником М.Кузнєцовим – начальником Тюрем

ного управління МВС СРСР, особистим референтом Берії, що мала 
відбутися за зоною, ішли попрощавшись, як на смерть, бо ініціа
торів заворушень доти розстрілювали. Страйковий комітет висунув 
вимоги припинити розстріли та сваволю, змінити керівництво ГОР
Лагу, запровадити 8годинний робочий день, ґарантувати вихідні 
дні, поліпшити харчування, дозволити листування і побачення з 
рідними, вивезти на материк інвалідів, зняти з бараків ґрати, з лю
дей – номерні знаки, скасувати вироки ОСО як неконституційного 
органу, припинити тортури на допитах і практику закритих судів, 
переглянути справи всіх політв’язнів.

9.06.1953 М.Кузнєцов повідомив, що частину вимог уряд задовіль
нить, але насправді нічого в становищі в’язнів не змінювалося. Нав
паки, адміністрація намагалася спровокувати насильство, щоб учи
нити криваву розправу. Повсталі не далися на провокації, тому 3.08, 
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перед досвітком, у зону увірвалися червонопогонники, вигнали в’язнів 
за зону, з допомогою «сук» розсортували їх. М. потрапив у штрафну 
зону Купец, потім у тюрму Норильська, де був тяжко побитий. Піс
ля року слідства разом з іншими повстанцями дістав 3 р. тюремного 
ув’язнення, яке провів на етапах і в тюрмах міст Дудінка, Красноярськ, 
Омськ, Томськ, Челябінськ, Оренбург, Петропавловськ, Горький, Вла
димир, Харків, Ростов, Грозний, Астрахань... Зиму проти 1956 року 
працював у Красноярську на «Ворошиловських заводах».

1956 р. М. повертають до Львова на перегляд справи. 12.07, на 
Петра, М., як заарештований неповнолітнім і що не мав складу зло
чину, звільнений і реабілітований.

Того ж літа вступив на дириґентський відділ Дрогобицького музич
ного училища, чотирирічний курс якого пройшов за три роки (1956
59). Паралельно 195761 рр. заочно закінчив філологічний факультет 
Львівського університету. Працював учителем, дириґентом, художнім 
керівником санаторію №1 у м. Моршин, редактором проґрами на Львів
ському телебаченні. Підробляв як керівник художніх колективів.

1956 р. одружився зі студенткою Дрогобицького педінституту 
Євгенією Михайлівною Юрович. 1958 р. народилася дочка Ольга, 
1964 – син Любомир.

Ще на вступних екзаменах до університету М. познайомився з Зено
вієм Красівським, який повернувся з заслання. Зійшлися як духовні 
побратими, 1958 р. породичалися – стали шваґрами. Жили у с. Фалиш. 
1960 р. разом купили в Моршині хату, яку ще кілька років добудовували.

Прикро було бачити наступ окупаційної влади на все українське. 
Особливо нестерпно було, що колишніх учасників визвольних зма
гань примушували прилюдно каятися.

25.07.1963 через Богдана Равлюка М. та З.Красівський познайо
милися з учителем історії з с. Кропивники на Калущині Дмитром 
Квецком. Він уже працював над програмовими документами неле
гальної організації, що ставила б метою продовжити визвольні зма
гання ОУН, але ненасильницькими методами. Однак, за зміни об
ставин, не виключалося застосування зброї. У березні 1964 в домі М. 
організація прибрала назву Український Національний Фронт (УНФ), 
вирішила виробити статут і програму за зразком ОУН і видавати 
журнал «Воля i Батькiвщина». Ескіз кліше журналу зробив М. Пер
ший номер журналу з’явився в жовтні 1964, і саме ця дата вважається 
початком діяльности УНФ. Перші три номери З.Красівський друку
вав на горищі своєї хати в Моршині, решту – в криївці, спорудженій 
у лісі Д.Квецком та Дмитром Юсипом.
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Основними авторами журналу були Квецко і Красівський. М. 
готував інформацію, зібрану з різних джерел, зокрема, з зарубіжних 
радіовисилань, редаґував тексти. Усього вийшло 16 чисел машино
писного журналу, які передруковувалися і в інших місцях та широко 
розходилися по Україні.

За мережу УНФ на Львівщині відповідав М. Дві організації діяли 
у Львові, дві в ІваноФранківську, окремі члени і групи діяли в різних 
реґіонах України (Рівне, Донецьк, Кіровоград та ін.). Усього в УНФ 
нараховувалося понад 150 осіб, які, здебільшого не знали один одно
го. Завдяки суворій конспірації організація протрималася три роки. 
Крім журналу, УНФ популяризував літературу ОУН, УПА і самвидав.

Гучний резонанс викликав розісланий у березні 1966 документ 
«Вищим урядовим чинникам на Україні», а також «Меморандум Ук
раїнського Національного Фронту XXIII з’їздові КПРС». Після цього 
КГБ почав активно шукати підпільників. Арешти почалися 21.03.1967. 
М. був затриманий 23.03 по дорозі до Моршина зі Львівського телеба
чення, де працював, арешт накладено 26.03 (у вироці – 28.03).

Оскільки М. не признався до зв’язків з іншими членами УНФ, 
слідство в його справі велося окремо. Йому було інкриміновано лише 
розповсюдження журналу і літератури УНФ, самвидаву та усну агіта
цію. 26.08. 1967 Львівський обласний суду виніс вирок за ч. 1 ст. 62 
КК УРСР «Антирадянська агітація і пропаганда»: 6 р. ув’язнення в 
таборах суворого режиму та 5 р. заслання.

Покарання відбував у Мордовії, в 11му таборі, що на ст. Явас. 
Тут ще застав повстанців, які досиджували 25літні терміни (Василь 
Підгородецький, Михайло Зеленчук, Віктор Солодкий, Василь Соко
лик, Ізидор Попович, Микола Кудибін та ін.) і нове покоління (Іван 
Кандиба, Панас Заливаха, Михайло Горинь, Іван Гель), своїх колег 
з УНФ (Михайло Дяк, Ярослав Лесів). Спілкувався з Андрієм Си
нявським, членами ВСХСОН («Всероссийский социалхристианский 
союз освобождения народа») Євгенієм Ваґіним, Авєрочкіним, Садо, 
з Анатолієм Радиґіним, Юрієм (Ар’є) Вудкою, Юрієм Ґендлером.

Працював в аварійній бригаді, у деревообробному цеху. Писав 
вірші, більшість яких не збереглися.

Тим часом дружина Євгенія теж зазнала переслідувань: їй не да
вали норми уроків, не довіряли класного керівництва, переводили до 
інших шкіл, звільняли з роботи, зрештою усунули від викладання і 
відправили на 40відсоткову пенсію. На її прохання за клопотанням 
адвоката (а також щоб посіяти недовіру між членами УНФ) М. за пів
року до кінця терміну був помилуваний. Звільнений 23.09.1973 р.
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Тривалий час М. не прописували у Моршині біля сім’ї і не при
ймали на жодну роботу, вимагаючи виїхати на Схід. Зрештою вла
штувався кочегаром у санаторії на платню 41 крб. 02 коп., улітку за 
сумісництвом грав відпочивальникам фіззарядку.

1973 року М. оформив на себе опікунство над Зеновієм Красівсь
ким, якого утримували в спецпсихлікарні, їздив до нього на побачен
ня, допомагав його дітям, домігся переведення його зі психлікарні 
Смоленська до Львова, згодом до Бережниці Стрийського рну і, зре
штою, звільнення в липні 1978 р. Домігся також повернення йому 
житла. Однак 12.03.1980 року Красівський, який став активним чле
ном Української Гельсінкської Групи, був заарештований і відправле
ний у Мордовію досиджувати невідбутий термін покарання за виро
ком 1967 р. – 8 місяців і 7 діб таборів та 5 р. заслання в Сибіру.

Ще працюючи в кочегарці, М. скомпонував «Коротку історію 
УПА», написав працю «Ленін проти України».

З 1988 року хата М. і Красівського стає штабом, де виробляються 
ідеї і документи всеукраїнського значення: рух за легалізацію УГКЦ, 
відзначення 1000річчя хрещення РусиУкраїни (у 1988 р. в Моршині 
встановлено хрест на честь тисячоліття). У січні 1989 М. очолив «ідео
логічну диверсію» – першу Львівську експедицію на ст. Крути, де хор 
під його керівництвом заспівав «Коли ви вмирали, вам дзвони не гра
ли», гімн «Ще не вмерла Україна», «Боже, великий, єдиний». Згодом 
таких «диверсій» було понад 20.

З 1989 року М. активно включився в роботу Товариства україн
ської мови. З його ініціативи в Моршині встановлено перший в Україні 
пам’ятник у формі тризуба на могилі замордованих НКВД в’язнів. 
Організовував Свято Героїв на Зелені свята 1989 р., з синьожовти
ми і червоночорними прапорами. Разом зі студентським братством 
«Спадщина» організував перший мітинг на горі Маківка в першу не
ділю серпня 1990 року, де виступили також Василь Січко та Іван Ма
кар. М. організував у Стрию демонтаж пам’ятників Леніну, Прима
кову, Зої Космодем’янській, комсомолу, пам’ятник Леніну в Моршині 
переплавлено на пам’ятник Шевченку.

М. – активний учасник клубу «Аргумент», що почав діяти в 
м. Стрий ще 1988 року. Активно пропагує ідею відновлення ОУН че
рез скликання установчих зборів, бере участь у створенні політичної 
організації «Державна самостійність України» (ДСУ – її установчі 
збори відбулися в Стрию), Спілки політв’язнів України, де він голо
вував на Установчих зборах.
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199094 рр. М. був депутатом Львівської обласної ради. Ще до про
голошення незалежності М. був активним учасником НРУ, працю
вав у редакції газети «Будівник комунізму». Збори НРУ Стрийського 
рну перейменували її на «Гомін волі» і обрали М. її редактором. Га
зета зіграла видатну роль у справі національного відродження краю.

1995 р. М. відійшов від редагування газети, зате активніше допи
сує до львівської газети «За вільну Україну», до «Вечірнього Києва» та 
інших видань. Його тематика: боротьба УПА на Стрийщині, Нориль
ське повстання, УНФ. Значна частина матеріалів альманаха «Хвилі 
Стрия» належить М. 1999 року вийшла його книжка віршів та статей 
«Нерозстріляна пісня». Готує книжку спогадів у художній формі. 
Упорядковує свій архів, написав детальний автобіоґрафічний нарис.

Бібліоґрафія

І.

Мелень Мирослав Олексійович. Нерозстріляна пісня. – Стрий: 
Щедрик. – 1999 р. – 252 с. зі світлинами.

Мелень М. // Жага і терпіння. Зеновій Красівський у долі ук
раїнського народу. Упор. Р.Коваль, В.Рог. – К.: Діокор, 2005. – С. 17
23, 57, 6567.

ІІ.

Український вісник. Випуск ІІІ. Січень 1970 – травень 1970. – 
Париж, Балтимор: Смолоскип, 1971. – С. 104–106.

Алексеева Л. История инакомыслия, 1992. – С. 10.
Русначенко Анатолій. Український національний фронт – під

пільна група 1960х років. // Український історичний журнал, 1997, 
№ 4.

Русначенко А. Нац.визв. рух, 1998. – С. 105–140.
Євген Грицяк. Норильське повстання (Спогади і документи). 

Видання друге, виправлене і доповнене. – К.: Видавництво імені 
Олени Теліги, 1999. – С. 26–28, 69.

Український Національний Фронт: Дослідження, документи, 
матеріали / Упоряд. М.В.Дубас, Ю.Д.Зайцев – Львів: Інститут украї
нознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. – 680 с.

Іван Губка. У царстві сваволі. Спогади. Частина І. – Львів: Ук
раїнські технології, 2000. – С. 375 – 378, 452, 475, 478, 487, 496499.

Архів ХПГ: Інтерв’ю М.Меленя 3.02. 2000 р.
Василь Овсієнко



465

МЕЛЬНИК МИХАЙЛО СПИРИДОНОВИЧ

Мельник Михайло спириДонович

Мельник Михайло Спиридонович (нар. 14.03.1944, с. Ординці По-
гребищенського р-ну Вінницької обл. – п. 09.03.1979, с. Погреби Бро-
варського р-ну Київської обл.)

Історик, поет, член Української Гельсінкської групи (УГГ). Автор 
книжки з історії України, яку вилучив КГБ.

М. народився в селянській сім’ї.
Після закінчення історичного факультету Київського універси-

тету працював учителем у школах Броварського р-ну. 1969 р. вступив 
в аспірантуру Інституту історії АН УРСР, але 1972 р. за читання 
своїх віршів біля пам’ятника Т.Шевченкові в річницю його перепо-
ховання в Україні, за 20 днів до захисту дисертації, виключений 
з аспірантури. У 1973 р. М. звільнили з роботи вчителя київської 
школи і виключили з партії. Проживаючи з сім’єю в с. Погреби Бро-
варського р-ну Київської обл., працював сторожем і брав активну 
участь в акціях протесту проти переслідувань українських письмен-
ників, правозахисників, неодноразово звертався до преси з протес-
тами проти порушень прав людини.

14.07.1978, під час відвідання Києва, на вулиці в Дарниці М. за-
тримали й обшукали. 24.10.1978 влада спробувала звинуватити його 
в намірі обікрасти крамницю. З ним бесідували співробітники КГБ, 
обіцяли посприяти влаштуватися на роботу за фахом, якщо не буде 
спілкуватися з О.Мешко.

З листопада 1978 М. член УГГ і її кореспондент.
16.02.1979 М. відіслав у редакції газет «Радянська Україна» та 

«Молодь України» листи з проханням втрутитися в справу В.Овсієнка, 
де писав: «Адже не може не турбувати той факт, що на Україні прак-
тично кожна людина, яка відбула покарання за ст. 62, ч.1 КК УРСР, 
через короткий термін (1–3 роки) вимушена або еміґрувати, або знову 
опинитися в тюрмі».

6–7.03.1979 відбулися обшуки в багатьох місцях у справі О.Берд-
ника, у тому числі в М. вилучили весь його творчий і науковий ар-
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хів – 15 течок. Пропали результати всієї його літературної і наукової 
діяльності. Арешт був неминучим.

М. написав прощального листа дружині і, щоб захистити її та 
двох своїх дочок, Оксану (1970 р.н.) і Богдану (1975 р.н.), від пересліду-
вань, уночі з 9 на 10 березня 1979 р. наклав на себе руки.

Ховали М. 11.03 в с. Погреби. Похорон відбувався поспіхом, під 
наглядом аґентів КГБ, не пустили на похорон школярів і вчителів. 
Друзів М. – П.Стокотельного та О.Мешко – затримали по дорозі на по-
хорон. Стокотельного відвезли в КГБ і допитали у справі О.Бердника, 
а О.Мешко протримали в КГБ до кінця похорону без будь-якого при-
воду. М.Горбаля і Є.Обертаса схопили після похорону, завезли в Бро-
варське відділення міліції, обшукали і тримали до пізньої ночі.

Єдиний уцілілий від обшуку екземпляр збірки віршів М. «Кален-
дар пам’ятних дат» був вилучений 23.03. 1979 у Григорія Міняйла, 
якого затримали на вулиці і піддали особистому обшуку.

Уже після смерті М., у квітні 1981, з його дружиною Галиною де-
кілька разів бесідували співробітники Київського управління КГБ, 
застерігаючи її від «неблагонадійних» знайомств.
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Мешко оксана яківна

Мешко Оксана Яківна (нар. 30.01.1905 в с. Старі Санджари Пол-
тавської обл. – п. 02.01.1991).

Репресована, учасниця правозахисного руху, член-засновник, а зго-
дом керівник УГГ, автор самвидаву.

Народилася в багатодітній родині малоземельних селян із коза-
ків, які ніколи не були кріпаками, а тому зберегли козацький дух.

Сорокарічний батько М. без будь-якої особистої вини перед ра-
дянською владою в 1920 р. разом з іншими заложниками був розстрі-
ляний за невиконання волостю продподатку. Хата була конфіскована, 
убитий 17-літній брат Євген, активіст «Просвіти». Сестри Віра і брат 
Іван розбрелися по світу.

1927 М. вступила на хімічний факультет Інституту Народної 
освіти в Дніпропетровську і зуміла його закінчити, попри декілька 
виключень «за соцпоходження». Добивалася відновлення, бо не на-
лежала до «експлуататорів». Готувалася до екзаменів майже екстер-
ном, не маючи ні гуртожитку, ні стипендії, але в комсомол таки не 
вступила.

1930 вийшла заміж за Федора Сергієнка, колишнього члена Ук-
раїнської комуністичної партії («боротьбистів»), яка заледве не вся 
вже в 1925 сиділа на «Холодній Горі» (Харківська тюрма) – і Федір 
теж. Лідери УКП звідти не вийшли, а рядових випустили, щоби зни-
щити пізніше. 1935 р. чоловік був знову заарештований. Впродовж 
року М. домагалася його звільнення, після чого він мусив виїхати на 
Урал. З двома синами, Євгеном, 1930, і Олесем Сергієнком, 1932 р.н., 
та матір’ю Марією билися з бідою.

1936 заарештований «за втрату пильности» колишній політкатор-
жанин дядько М. Олександр Янко, 1937 розстріляний брат у других 
Євген, заарештований дядько Дмитро Янко. М. звільнили з посади 
молодшого наукового співробітника хімлабораторії Науково-дослід-
ного інституту зерна «за скороченням».

Забрала М. синів і поїхала в Тамбов, де вже осів чоловік. Стар-
ший її син загинув під час німецького бомбардування. У травні 1944 
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повернулися в Дніпропетровськ до матері. На початку 1945 сім’я 
зібралася в Києві. 1946 прибилась із Рівненської обл. сестра Віра Ху-
денко, а з нею нова біда: її син Василь, який служив у Радянській 
армії, потрапив у німецький полон, утік і загинув у рядах Української 
Повстанської Армії. Пильні сусіди донесли на Віру в НКВД. М. доби-
валася її звільнення – і сама була заарештована в Києві 19.02.1947 та 
звинувачена в намірі разом із сестрою вчинити замах на М.Хрущова. 
Допитували 21 ніч підряд, а якщо вдень дрімала – саджали в бокс. 
Але протокола про визнання вини так і не підписала. Через 7 місяців 
сестер заочно засудило ОСО: по 10 р. виправно-трудових таборів.

Працювала в сільгоспзоні на Ухті, била камінь під Іркутськом, 
була будівельником. Жахи сталінських концтаборів М. описала піз-
ніше в книжці «Між смертю і життям».

Весною 1954 комісія ЦК КПРС комісувала М. як хвору. Її ви-
пустили на заслання. Тільки в 1956 вдалося одержати паспорт і 25.06 
повернутися в Україну, до сина Олеся, який мешкав у Києві в квар-
тирі на 4,5 кв. м. 11.07.1956 полковник юстиції Захарченко, вручаючи 
М. реабілітаційне посвідчення, з ноткою щирости сказав: «Родина 
просит извинения. Желаю вам счастья и будьте здоровы». Як реабілі-
тована, М. одержала 12-метрову кімнату, почала будувати з сином 
будиночок на Куренівці.

Хрущовська відлига вивільнила творчу енерґію решток українсь-
кої інтеліґенції і породила нове покоління – шістдесятників. Повіль-
но піднімалася завіса над жахливим і ганебним минулим. Відкрився 
приватний етноґрафічний музей Івана Гончара. На схилах Дніпра 
розучував пісні самодіяльний хор «Гомін» Леопольда Ященка. Люди 
збиралися біля пам’ятників Шевченку, Франку, на літературні вечо-
ри, десятки яких організовувала М.. Не налякали їх арешти 1965.

28.05.1966 її син О.Сергієнко за спробу потрапити на вечір пам’яті 
І.Франка був заарештований на 15 діб, 1967 виключений з медінституту. 
Працював учителем, але й зі школи звільнили за виступ 07.12.1970 на 
похороні А.Горської. У зв’язку з арештом Валентина Мороза 1-2.06.1970 
в домі М. був обшук. Вигребли все, що здавалося підозрілим. М. за-
явила протест Верховній Раді і КГБ.

Над новим поколінням української інтеліґенції нависла загро-
за знищення. КГБ розіграв примітивну, але грандіозну за своїми 
наслідками провокацію. У зв’язку з арештом громадянина Бельгії 
Ярослава Добоша (Див.: «Справа Добоша») починаючи з 12.01.1972 
Україною прокотилася нова хвиля арештів, обшуків, судів і позасу-
дових репресій. Заарештований був і О.Сергієнко.
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22.05.1972 М. теж була затримана, коли підходила з букетом квітів 
до пам’ятника Т.Шевченку. Ошук за обшуком, ходіння по інстанціях 
з метою полегшити долю хворого на туберкульоз сина... Це не прос-
то материнські клопоти – це ходіння по лезу бритви. Її заяви, при-
страсні й досконалі за стилем, логічні й переконливі, обґрунтовані 
почуттям своєї правоти й моральної переваги – це блискучі зразки 
правозахисної публіцистики. Це вже був голос не просто матері на 
захист сина – це була відкрита боротьба за права людини – проти 
цілої імперії зла. Зі власного досвіду знаючи, як страждають люди в 
неволі, М. намагається допомогти їм і їхнім родинам.

Здавалося, після погрому 1972-1973 в порожньому, духовно роз-
громленому Києві вже не залишилося нічого живого, але коли М.Ру-
денко поділився з М. ідеєю створити Українську Гельсінкську Групу, 
вона беззастережно прийняла її, спитавши тільки, хто решта членів 
Групи. «Оце я, а ви будете друга», – сказав Руденко. – «Але ж хто 
буде носити передачі моєму синові і посилати йому пакунки?» – «Боже, 
Оксано Яківно! Ви така залякана, що подумали, що нас можуть зааре-
штувати! Але ж наша Українська громадська група буде заснована на 
Гельсінкських угодах...». – «Будемо ми заарештовані. Але... мені навіть 
краще, щоб я була заарештована, бо мені жити тепер тяжко. Я не можу 
так жити». («Свідчу», с. 14).

За перші два роки діяльності УГГ у М. було 9 обшуків. Декілька 
разів перекопали городець біля будинку М., вишукуючи «крамолу». 
Щоб довести 75-річну жінку до інфаркту, на неї вчинили збройний 
напад. У будинку навпроти влаштували спостережний пункт з апа-
ратурою нічного бачення. Верболозна, 16 стояла як серед гадючни-
ка: людей хапали на підході, били, їх обкрадали в дорозі...

Після арештів членів-засновників УГГ М. стала фактичним її 
керівником, а згодом і заледве не єдиним її діяльним членом, бо ін-
ші сиділи якщо не під арештом, то під адміністративним наглядом. 
Іноді вона вибиралася з дому через вікно, коли треба було нести 
матеріяли. Бувало, автобус, у якому їхала М., зупиняли, її знімали 
і відсилали у зворотному напрямку. Вона майже самотньо вела за-
тяжну війну з цілим сонмищем кагебістів, стукачів, оперативників, 
потім психіатрів, слідчих, суддів, конвоїрів, наглядачів... Один ка-
гебіст сказав: «Якби п’ять таких бабусь на Україну – все КГБ мало б 
інфаркт». («Свідчу», с. 3). У дисидентських колах її з повагою нази-
вали «баба Оксана» або «козацька матір». Вона наполегливо кликала 
на місце заарештованих членів Групи нових людей.

У 1980 М. 75 діб протримали в психлікарні ім. Павлова, але лі-
карі не взяли на себе гріха. 13.10 КГБ мусив заарештувати майже 
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76-річну жінку. Київський міський суд з особливим цинізмом виніс 
вирок за ст. 62 ч. 1 на саме Різдво Христове 1981: 6 міс. ув’язнення і 
5 р. заслання.

На місце заслання в пос. Аян Хабаровського краю (на березі 
Охотського моря) М. етапували через всю імперію 108 діб. Конвой 
відмовлявся приймати її: «Навіщо нам трупи возити...»

В Аяні добував останні три місяці заслання її син О.Сергієнко. 
Він заготував дров на зиму, підремонтував хатину і мати наказала 
йому: «Їдь додому, рятуй сім’ю» (дружина в Києві після народження 
дитини довго не могла ходити). Хатинку заносило снігом – по три 
дні не могла вийти. Молилася. Фізичними вправами боролася з хво-
робами. І вижила. 05.11.1985 виїхала з Аяна. У Хабаровську її зустрів 
П.Розумний, привіз у Київ.

Перебудову зустріла з надією. В лютому 1988 М. на запрошення 
української діяспори поїхала в Австралію на операцію ока (аденома). 
«Їдьте, Оксано Яківно, – благословляли кагебісти. І не повертайте-
ся.» – «Ні, я таки повернусь. На ваші голови». Це була тріумфальна 
поїздка. Вона виступила в парламенті Австралії з інформацією про 
становище в Україні, взяла участь у роботі Всесвітнього Конґресу 
Вільних Українців у США. Це був новий могутній прорив українсь-
кого національного питання у світову пресу.

Коли в січні 1989 М. повернулася в Україну, то одразу потрапила 
у вир подій, що призвели до незалежности. Вона стала членом Коор-
динаційної Ради Української Гельсінкської Спілки, відкривала Уста-
новчий з’їзд УГС, де на її основі 29.04.1990 була створена Українська 
Республіканська партія. Вона виступила з ініціативою продовжи-
ти гельсінкський правозахисний рух у формі Українського комітету 
«Гельсінкі90» (створений 16.06.1990) і була його рушійною силою. М. 
брала участь у студентській голодівці восени 1990. Невгамовна енерґія 
М. вражала людей, які її знали, і спонукала до дії.

У кінці грудня 1990 у М. стався інсульт. 02.01.1991 перестало би-
тися її, здавалося, невтомне серце. Похована на Байковому кладови-
щі, поруч з мамою. 23.05.1995 на їхніх могилах установлені козацькі 
хрести роботи М.Малишка.

Автобіоґрафічний нарис М., написаний у середині 70-х рр., вий-
шов 1981 анґлійською мовою та українською – 1991. 1995 вийшла 
збірка спогадів про М., 1996 – вражаючої сили спогади М., які за-
писав останнього року її життя проф. Василь Скрипка. 22.09.2002 
рідній її школі у Старих Санжарах присвоєне ім’я М.
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Микитко яроМир олексійович

Микитко Яромир Олексійович (нар. 12.03.1953, м. Прокоф’євськ 
Кемеровської обл., Росія).

Член-засновник молодіжної організації «Український Національ-
но-Визвольний Фронт».

Мати М., Володимира Юрцан, і батько, Олексій Микитко, поз-
найомилися і одружилися на засланні в Сибіру.

Материн батько, Іван Юрцан, колишній січовий стрілець, після 
відступу Совєтської армії 1941 р. організував перепоховання жертв со-
вєтської окупації в м. Золочеві, 1944 р. ув’язнений, а його родина ви-
везена в Сибір. Дід по батьковій лінії, Григорій Микитка, за німець-
кої окупації був обраний війтом с. Острів, що біля м. Щирець Пусто-
митівського р-ну Львівської обл., а за совєтської влади теж ув’язнений 
на 10 р. Батько М. був зв’язковим УПА, але вивезений у Сибір як член 
родини репресованого.

1956 р. батьки М. повернулися в Україну й оселилися в м. Щи-
рець, згодом переїхали в м. Самбір.

М. навчався в Самбірській школі №1, з 1967 – в школі №10. 
Навчався і товаришував з Зоряном Попадюком, який мав приймача 
з короткими хвилями, разом слухали радіо «Свобода». 9-класників 
обурила окупація Чехословаччини 1968 р. Разом з однокласниками 
Геннадієм Погорєловим, Олександром Іванцьом, Емілем Боґушем, 
Ігорем Вовком вони склали і видрукували на машинці листівку, сіли 
в автобус на Івано-Франківськ і розклеювали її на кожній зупинці. 
Тоді були порушені кримінальні справи у Львівській та Івано-Фран-
ківській областях, але винуватців не знайшли. Після цієї акції юна-
ки (М., З.Попадюк, Е.Боґуш, І.Вовк, О. Іванцьо, Володимир Галько, 
Ігор Ковальчук, Дмитро Петрина та Євген Сеньків) зібралися на 
подвір’ї Попадюка і вирішили створити «Український національно
визвольний фронт» (на зразок заарештованого 1967 р. УНФ). Вигото-
вили прапор, печатку, запровадили членські внески, придбали дру-
карську машинку, розмножували літературу самвидаву. В їхньому 
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колі ходила праця І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», статті 
В.Чорновола в фотокопіях, В.Мороза. Розповсюдили також листівки 
у зв’язку зі самоспаленням чеського студента Яна Палаха в Празі на 
знак протесту проти окупації Чехословаччини.

Закінчивши 1970 р. школу, юнаки роз’їхалися по різних містах 
(Львів, Івано-Франківськ, Рівне, Чернівці), поступили у вузи, де зна-
ходили однодумців. М. поступив у Львівський лісотехнічний інститут 
на факультет механіко-технологічної деревообробки, звідки виключе-
ний 27.03.1973 у зв’язку з арештом.

Організаційну роботу УНВФ вів, переважно, З.Попадюк. Його 
коло сягнуло кількох десятків осіб, у ньому були навіть діти номен-
клатури та «вірних ленінців», як-от син письменника Івана Свар-
ника, який писав для КГБ закриті рецензії на твори І.Калинця, 
В.Чорновола, М.Осадчого.

Зі своїх та самвидавських матеріалів у листопаді – грудні 1972 р. 
УНВФ видав перше число машинописного журналу «Поступ», перед-
нє слово до якого написав студент Львівського університету Григорій 
Хвостенко. Друкували журнал у Самборі, наклад – одна закладка, 
тобто 5 прим., обсяг 58 стор.

1973 р. у Львові вперше з 1939 р. були заборонені шевченківські 
вечори, тому члени УНВФ видрукували 150 екземплярів листівки, 
яка закінчувалася словами: «Вставайте, кайдани порвіте!» і розпов-
сюдили їх у Львові. Біля 40 листівок увечері 26.03 розклеїв по місту 
М. Повернувшись на квартиру, був через 15 хв. затриманий кагебіс-
тами в цивільному (слідчий Вадим Ружинський). При обшуку нічо-
го не знайшли. 2-3 листівки так і залишилися в куртці в прихожій, 
а М. одягнув плаща.

Перший допит тривав майже добу, з 3.30 до півночі. М. показів 
не дав. На третю добу, оскільки в слідства були докази і покази інших 
затриманих (таких було 10-12), М. підтвердив їх. На юних «антира-
дянщиків» приїхав подивитися сам голова КГБ УРСР В.Федорчук. 
Слідство велося проти М., З.Попадюка та Г.Хвостенка, але справу 
останнього, ніби через його хворобу, було виділено в окреме провад-
ження, його не судили. Решта студентів – кілька десятків – ще до 
суду були виключені з вузів, хлопці рекрутовані в армію. Львівсь-
кі вузи, особливо університет, зазнали справжнього погрому, було 
звільнено багато викладачів.

13.08.1973 у Львівському обласному суді прокурор області Анто-
ненко у вишиванці, але російською мовою, завимагав З.Попадюку та 
М. максимального покарання за ст. 62 ч. 1 КК УРСР («антирадянсь-
ка агітація і пропаганда»), однак суд призначив М. 5 р. позбавлення 
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волі в таборах суворого режиму, а З.Попадюку 7 р. ув’язнення і 5 р. 
заслання.

Ув’язнення для М. стало доброю школою: на Холодній Горі, в 
Харкові, зустрівся з письменником Василем Захарченком, у таборі 
ЖХ-385/17 (Мордовія) спілкувався з лідером УНФ Дмитром Квец-
ком, з В’ячеслав Чорноволом, з молодими литовцями, вірменами, 
росіянами. Шив робочі рукавиці. Брав участь у голодівках, у зв’язку 
з чим його восени 1974 перевели на 19-у зону, де коло спілкувань 
було ще ширше: повстанці Дмитро Синяк, Михайло Жураківський, 
Іван Мирон, Микола Кончаківський, Роман Семенюк, «антирадян-
щики» Ігор Кравців, Кузьма Матвіюк, Василь Овсієнко та ін. Пра-
цював на деревообробному підприємстві.

Восени 1976 з великою групою в’язнів М. етапований на Урал. 
У зоні ВС-389/37 (ст. Всехсвятська, Пермська обл.) установляв верс-
тати. Познайомився з лідером Росохацької групи Володимиром Мар-
мусом. Останній рік відбував у таборі № 35 (с. Половинка), де спіл-
кувався з Іваном Світличним, Євгеном Сверстюком, Ігорем Калин-
цем, Валерієм Марченком, Миколою Горбалем, Євгеном Пронюком, 
Василем Шовковим, Семеном Ґлузманом, о. Степаном Мамчуром. 
Познайомився з братом своєї бабусі Євгеном Пришляком, 25-літ-
ником, який 1949-52 р. керував Службою Безпеки ОУН Львівської 
області, був арештований пораненим, понад 10 р. провів у камері-
одиночці Владимирського централу.

М. – один з авторів і переписувачів «Хроники «Архипелага ГУ-
ЛАГ». Зона 35». Частину її вивіз при звільненні, хоча етап тривав 
півтора місяця. Зокрема, там зафіксовано, що 6.08.1977 у М. відібра-
ли заяву щодо обговорюваного тоді проекту Конституції СРСР, 2.10 
разом з іншими він оголосив «тиждень мовчання». Оскільки на пе-
ревірці в’язні не відгукнулися, а лише піднімали руки, то черговий 
Чайка «не зауважив» їх і подав рапорт, що вони відсутні. 8.10 запро-
тестував проти примусової роботи. У День радянського політв’язня, 
30.10, підписав телеґраму Бєлградській конференції НБСЄ. 15.11 М. 
позбавлений права на посилку, 28.12 кинутий у карцер.

Звільнений М. у Львові 27.03.1978. Мав півроку адміннагляду.
1979 р. М. одружився з Тетяною Швець, у них є дочка Ірина 1980 р.

н. та син Олекса 1983 р.н., онук Данило Ямелинець 2003 р.н.
1982 р. М. вдруге вступив у Львівський лісотехнічний інститут 

на заочний відділ лісового господарства. Працював у лісгоспах різ-
бярем, завскладом, майстром. Коли 1980 р. З.Попадюк приїздив у 
відпустку з заслання, М., який був матеріально відповідальним за 
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склад, відправили на військову перепідготовку. Однак вони таки зус-
трілися.

1990-94 рр. М. працював радником Самбірського міського го-
лови З.Попадюка, був редактором газети «Вісник міськрайдержад-
міністрації». З 1994 – інструктор оргвідділу, потім секретар комісії в 
справах соціального захисту чорнобильців і секретар комісії еколо-
гічної безпеки Самбірського району.

Нині – головний спеціаліст управління праці та соціального 
захисту Самбірської райдержадміністрації.
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Михайленко Ганна василівна

Михайленко Ганна Василівна (нар. 30.04.1929, с. Михновець Тур-
ківського повіту Львівського воєводства, з 1950 р. – в Польщі).

Вчителька, перекладачка, правозахисниця, неоголошений член УГГ, 
жертва каральної психіатрії, громадська діячка.

З багатодітної сім’ї – у батьків було семеро дітей. Батько, Смолій 
Василь Григорович, в австрійській армії дослужився до чину фель-
дфебеля, воював на італійському та російському фронтах, був у росій-
ському полоні в Середній Азії, помер 1936 р. Мати, Ганна Федорівна, 
з роду Ламанців, померла 1979 р. Сім’я мала 12 га землі, тяжко її 
обробляла. Родина була національно свідома.

У селі вирувало політичне і громадсько-культурне життя, діяла 
«Просвіта». З приходом більшовиків почалось лихоліття. В 1940 р. 
заарештували брата Йосипа. Брат Павло намагався перейти кордон 
і, щоб не потрапити в руки НКВД, підірвався гранатою. Сестра Ка-
терина за участь у партизанському русі УПА каралася в концтаборах 
з 1944 до 1956 р. Десять осіб з родини Смоліїв сиділи в російських 
тюрмах.

В обійсті енкаведисти шукали зброю, якої назбирала Ганна. Во-
на втекла в інший район і вступила 1947 р. в Нижнєустрицьку серед-
ню школу. Школярі опиралися вступові до комсомолу. Ганну заареш-
тували як заводія, під конвоєм відвезли до «Бриґідок» у Дрогобич. 
Через три дні випустили без документа. Знову була затримана, але 
втекла.

Живучи впроголодь, Ганна таки закінчила школу 1950 р., але 
атестата зрілості домоглася тільки восени. Тим часом рідне село 
Михновець, за договором з Польщею про обмін територіями, пере-
селили в с. Агафіївку Любашівського району на Одещину. Ганна за-
трималася і в травні 1951 р. вступила до Львівського вчительського 
інституту іноземних мов, який закінчила 1955 р. Мусила перевести-
ся на заочний відділ. Викладала німецьку мову в Агафіївці.

Усі переселенці були під пильним наглядом. Кагебісти вели 
бесіди з Ганною, 1958 р. такі бесіди в Одеському КГБ тривали тиж-
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день. Працювала в Цибулівській школі Цебриківського р-ну, потім 
в Ізмаїлі. 1964 р. переїхала в Одесу, влаштувалася вихователькою в 
гуртожитку робітничої молоді І автобусного парку.

1968 р. М. виявилася в центрі заворушення водіїв, яких виселя-
ли з сімейного гуртожитку. До страйку не дійшло, але гуртожиток 
водії відстояли. Коли М. звільнили «за скороченням штатів», вона 
подала до суду. Водії дружно стали на захист М., суддя Лебедєв поно-
вив її на роботі.

У кінці 1968 р. М. влаштувалася перекладачем технічної літера-
тури в інститут «Скломаш», де її 1972 р. теж намагалися звільнити 
«за скороченням штатів». Перейшла бібліотекарем до школи № 1, де 
працювала до 1977 р. Пропагувала українську книжку, була для шко-
лярів живим взірцем української культури, водила їх до пам’ятника 
Т.Шевченку 9 березня і 22 травня.

1971 р. М. познайомилася з Ніною Строкатою-Караванською. До-
помагала їй, писала листи Святославові Караванському, Іванові Світ-
личному, Стефанії Шабатурі та іншим політв’язням, збирали посилки 
й передачі. Коли Н.Строкату 6.12.1971 р. було заарештовано, то разом 
з Галиною Могильницькою, Марією Овдієнко, Леонідом Тимчуком, 
Оленою Даніелян, Анною Голумбієвською, Василем Барладяну, Зіною 
Донцовою, Василем Варґою, Тетяною Рибниковою, Розалією Барен-
бойм та іншими створила правозахисну групу на захист Ніни Стро-
катої, Олекси Різниківа (заар. 11.10.1971) та Олекси Притики (заар. 
9.08.1971). Подавали заяви на їх захист, 2–9.05.1972 р. вони демонстру-
вали свою підтримку під приміщенням суду, куди їх не допустили.

Протягом 1974-75 рр. одеські правозахисники захищали Л.Тим-
чука, проти якого за рік було порушено дві кримінальні справи. Гру-
па буквально охороняла його, всюди його хтось супроводжував. На 
суді група підтримки вже складала 30 осіб. Їй вдалося нечуване: взя-
ти підсудного на поруки.

1973 р., стоячи на «струнко» (тоді М. пересувалася на милицях, 
бо зламала ногу), їй у КГБ зачитали попередження за указом Президії 
Верховної Ради від 25.12. 1972 р. про «антирадянську діяльність».

Тривалий час група захищала В.Барладяну (заар. 02.03.1977). 
З його справи слідство виділило в окреме провадження справу Ган-
ни Голумбієвської, Олени Даніелян та М. Їм влаштовували прово-
кації, обшуки.

5.10.1976 р. 11 одеських дисидентів за прикладом московських вий-
шли до пам’ятника Пушкіну на Приморському бульварі і влаштували 
мовчазну демонстрацію на знак протесту проти порушень прав лю-
дини в СРСР. Тут були, крім М., вчителька 130-ї школи Ганна Вік-
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торовна Голумбієвська, публіцист, викладач Одеського університету 
Василь Барладяну, Василь Варґа, робітники Валентина Михайлівна 
і Леонід Михайлович Сірі, четверо учнів Г.Голумбієвської – Тетяна 
Рибнікова, Зіна Донцова і два хлопці. На них спрямували курсан-
тів морехідної школи. Але демонстранти не далися на провокацію, 
вистояли півтори години.

1977 р. проти М. була порушена кримінальна справа про «розтра-
ту книг». Але діти здали книги і справу закрили. Тоді її звинуватили, 
що 5 р. тому вона била дітей. Прокуратура Одеської області була не-
вдоволена тим, що КГБ явно фабрикує справу, п’ять разів відкликала 
її, зволікала і зрештою припинила за амністією у зв’язку 60-річчям 
радянської влади. Однак 26.06. 1977 р. М. з робити мусила піти.

Влаштувалася на залізничне підприємство «Укржелдортранс». 
Три вантажники подали її на суд за «образу». Адвокат Липкіна домо-
глася, що М. присудили лише рік примусових робіт за місцем праці.

М. пише десятки листів і статей на захист репресованих. З 1976 р. 
співпрацює з Українською Гельсінкською групою. На пораду Оксани 
Мешко вона оскаржила свою кримінальну справу в ЦК, звертала-
ся до І.Драча щодо переслідувань, обшуків, нападів, провокацій. 
В Одесу прибула комісія для перевірки скарг трудящих. Хоч М. не 
викликали, та з посад були зняті прокурор Іллічівського району, 
другий секретар райкому партії, директор школи, де працювала М.

«З Оксаною Яківною я познайомилася 1978 року, – згадує М. – Во-
на старанно до мене придивлялася, вивчала, як я пишу, і яка я є. Дуже 
була паніматка прискіплива, але всім казала: «Пише – во!». І показу-
вало великий палець. Запропонувала мені стати членом Групи. Я кажу: 
«Оксано Яківно, у мене ж кримінальна справа, мене відразу посадять». 
Вона подивилася на мене з докором: «Як ви всі боїтесь... А я?» Тоді я 
заплакала і сказала: «Я погоджуюсь. Тільки я буду допомагати вам не-
офіційно, буду неоголошеним членом Групи».

М. дістала право готувати і редагувати документи УГГ і підпи-
сувати їх іменами всіх на той час 16 членів Групи, які дали на це 
письмову згоду. М. часто приїздила до Києва, О.Мешко познайоми-
ла її з правозахисниками. Її не відпускали з роботи, їй завантажу-
вали роботою вихідні, її знімали з поїзда, але вона таки ухитрялася 
приїздити до Києва. Хоча за О.Мешко і М. стежили, добірки доку-
ментів УГГ таки виходили в «Хронике текущих событий» у Москві 
та за кордоном.

До рук КГБ потрапили рукописи М. – вилучені під час обшуків 
її заяви і скарги, а також викрадена по дорозі до Москви добірка 
матеріалів УГГ і друга добірка – нібито знайдена у квітні 1978 р. в 
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парку ім. Т.Шевченка, де теж були документи УГГ, між ними – на-
писані рукою М.

Було два напади на її помешкання. Влаштовувалися провока-
ції, щоб сфабрикувати кримінальну справу. Коли це не вдалося, то 
20.02.1980 р. в неї зробили черговий обшук, забрали документи УГГ 
і порушили справу за ч. 1 ст. 62 КК УРСР «Антирадянська агітація 
і пропаганда». Перший заступник прокурора області Гудзенко зап-
ропонував М. зізнаватися і каятися. М. сказала: «Покаянь не буде! За 
мене ви зірочок не одержите».

Було допитано 63 особи, лише 13 дали покази, в т.ч. директор 
школи і вчителька СШ № 1 Діна Могильницька. М. відмовилася 
давати покази про інших осіб, говорила лише про себе, а то й уза-
галі відмовлялася відповідати на запитання. Не вдалося вимусити її 
відповідати хоч би «так» або «ні». Тоді їй дозволили писати покази 
власноручно. Зрозумівши, що вона пише не для самозвинувачення, 
а «для історії», і це заборонили. М. двічі оголошувала голодівки. 
Кримінальна справа гучно провалилася, адже передбачалося поса-
дити багатьох людей. Поспілкувавшись із М. про голод, репресії, 
про конституційне право України на вихід з СРСР, слідчий Сергій 
Мережко після її справи покинув роботу в КГБ.

Під час слідства М. подала заяву, що ця справа насправді роз-
почалася ще 1977 року, з намагання завербувати її в аґенти КГБ, і 
сказала, що розповість про це на суді. Тоді в КГБ вирішили не до-
пустити її до суду. Відвезли на коротку психіатричну експертизу в 
обласну лікарню № 1 («на Слобідку»). Експерти зрозуміли, що ніяка 
вона не хвора, але залишили на стаціонарну експертизу. Оскільки 
одеські психіатри не захотіли взяти гріха на душу, М. через два дні 
повернули в КГБ і спрямували на експертизу в Харків. За три місяці 
було дві комісії. Лікар Радзішевський сказав: «Ніхто мене не приму-
сить поставити діагноз, що ви хвора». Але у вересні 1980 р. консиліум 
з 5 осіб, у їх числі завкафедрою психіатрії Харківського медичного 
інституту професор Бачеріков, таки поставив діагноз «шизофренія». 
Професор Інституту психіатрії і неврології Погибко відмовився під-
писати акт. Тоді його підписав заввідділенням Артамонов, який в 
експертизі участі не брав.

Два засідання Одеського обласного суду, 13.12.1980 і 18.02.1981, 
відбулися без участі М. як «неосудної». Не допустили на суд і її сес-
тру. Експерт Радзішевський уже погодився послати М. у спецпсихлі
карню. Суд, посилаючись на ст. 12 КК УРСР, виніс вирок про при-
мусове лікування.
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Через три доби М. зустрів сам начальник Казанської спецпсихлі
карні Костянтин Леонідович Свєшніков. Тут вона провела 7 жахли-
вих років. Ув’язнені страждали від тісноти, нестачі води і повітря, 
від вошей, смороду і бруду. Їй призначили сильні нейролептики, 
тизерцин, аміназин, який викликає сильні болі. Вона непритомні-
ла. Намагалися застосовувати електрошоки та інсулінові шоки, та 
змилосердилася медсестра Фаріда, почувши, що в М. поліпи в носі 
та астма – вона б померла, знепритомнівши, а медсестрі довелося б 
відповідати. М. так закатували ліками, що вона оніміла, два роки 
не розмовляла, у неї опух язик, повипадали зуби, тремтіли руки й 
ноги. Ліки викликали непосидючість, а ходити не було де. Було, що 
задихалася в зачиненій наглухо камері. У лазні перекривали воду і 
мокрі люди мерзли. М. дістала бронхіт, запалення легенів. Але й у 
цих умовах вона допомагала іншим жінкам, через сестру Параску 
Смолій передавала на волю інформацію про політв’язнів, яких там 
утримували.

СФУЖО (Світова федерація українських жіночих організацій) 
уже 1980 р. виступила на захист М. Українська діаспора і міжна-
родні правозахисні організації – «Група 24» з Кембріджа, асоціа-
ції вчителів і бібліотекарів багатьох країн, Інститут прав людини 
в Страсбурзі, AHRU – організація «Американці за людські права в 
Україні» (керівник Божена Ольшанівська), Папа Римський, «Міжна
родна Амністія» клопоталися за М.. Американський відділ «Міжна-
родної Амністії» вибрав М. символом праці цієї організації в цілому 
світі. 1987 р. Президент США Рональд Рейґан, приїхавши у Москву, 
пред’явив радянському керівництву список політв’язнів, у тому числі 
М. 42 сенатори США підписалися під листом на захист 5 жінок-
політв’язнів, серед них М.

Після 8-річного ув’язнення, у жовтні 1987 р., комісія з Інституту 
імені Сербського дозволила перевести М. у вільну лікарню, припи-
савши діагноз «параноїдальна шизофренія зі змінами в емоційно-
вольовій сфері». З переведенням зволікали 4 місяці: то печатки не-
ма, то підпису. Тим часом її й далі тероризували, на прогулянку не 
пускали.

22.02.1988 р. М. літаком повезли з Казані в Одесу. Через несправ-
ність літак сідав у Донецьку. Після 5 годин тривог М. «швидкою 
допомогою» привезли в Одеську психлікарню № 1, де їй виписали 
діагноз «постшизофренічний синдром, стан компенсації». Тобто, що 
одужала після шизофренії. Лікарі заборонили М. писати, з сестрою 
мала побачення всього на 10 хв. М. подала скаргу головному ліка-
реві. «Такі заяви хворі не пишуть», – вирішив начальник експертної 
комісії Майєр і зняв обмеження. Її почали випускати на прогулянку.
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11.05.1988 суд зняв з М. примусове лікування, 19.05 її звільнили. 
Її зустрічали з квітами люди з правозахисних організацій. Однак щоб 
прописати в своїй квартирі сестру Параску, М. ще в Казані погоди-
лася на її опікунство, яке знімала вже в Одесі цілий рік.

У лютому 1990 р. на запрошення Бостонського відділу Міжна
родної Амністії М. їздила у США, де її вітала українська діаспора, 
були опубліковані її численні інтерв’ю. Дві експертизи показали, що 
вона ніколи не була психічно хворою.

Хоча М. було тяжко ходити, вона очолила Одеську організацію 
Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, брала 
активну участь у створенні «Просвіти», Комітету солдатських ма-
терів, Української Гельсінкської Спілки, Української Республікансь
кої партії, обласну організацію якої очолювала 1990-92 рр., потім 
до 1998 р. – Української Консервативної Республіканської партії. 
Влаштовувала пікети, у тому числі 19.08.1991 р. – біля міської Ради 
проти ГКЧП. У числі 60 одеситів вона доставляла прапор до Верхов-
ної Ради України.

На початку 90-х рр. М. організувала відсіч спробі переселити 
на Одещину 250 тис. росіян, щоб змінити демографічну ситуацію і 
проголосити буферну «республіку». Також організувала масові про-
тести одеситів проти спроби Одеської облради на чолі з Р.Боделаном 
не визнати Акт незалежності України і проголосити «Новоросію». 
Масовий пікет одеситів зірвав цю спробу й 11.02.1993.

Указом Президента України від 26.11.2005 р. М. нагороджена 
орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Пенсіонерка, живе в Одесі в незадовільних умовах.
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Мороз валентин якович

Мороз Валентин Якович (нар. 15.04.1936, с. Холонів Горохівсько-
го р-ну Волинської обл.)

Історик, відомий діяч українського національного руху, один з 
найрадикальніших його представників.

Батько Яків Іванович (1903–1986) і мати Катерина Степанівна 
(1911–1962) – селяни.

Після закінчення школи (1953) М. вступив на історичний фа-
культет Львівського університету, закінчив його 1958. Вступив до за-
очної аспірантури (на очну не прийняли через незадовільну оцінку з 
історії КПРС). 1958-63 працював учителем і заступником директора 
з навчальної роботи Мислинської та Мар’янівської СШ на Волині. 
З лютого 1964 викладав новітню історію в Луцькому, з вересня – в 
Івано-Франківському педінститутах.

Підготував кандидатську дисертацію «Луцький процес 1943 ро-
ку – зразок революційної співдружності польського і українсько-
го народів у спільній боротьбі проти фашистського режиму пансь-
кої Польщі». Захистити її не встиг через арешт. М. одержував від 
М.Гориня та інших літературу самвидаву, зокрема, «Українська освіта в 
шовіністичному зашморзі», «З приводу процесу над Погружальським», 
фотокопію книжки «Вивід прав України», статті М.Грушевського, 
документи Центральної Ради, давав її читати іншим.

Заарештований 1.09.1965, засуджений 20.01.1966 Луцьким облас-
ним судом за ст. 62 ч.1 КК УРСР (антирадянська агітація і пропа-
ганда) до 4 р. таборів. Посправник Дмитро Іващенко за цим виро-
ком засуджений на 2 р. Звинувачення в організаційній діяльності за 
ст. 64 суд зняв.

Карався М. у таборі ЖХ-385/17-А в Мордовії, звідки до самвидаву 
вийшла його знаменита стаття «Репортаж із заповідника імені Берія».

М. вважає, що шістдесяті роки – це була перша хвиля українсь-
кого відродження після довгої зими сталінізму, так би мовити, ре-
волюція поетів. Головними фіґурами цього відродження називає 
І.Дзюбу, Є.Сверстюка, А.Горську. Ця перша хвиля дала продукцію 
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у вигляді самвидаву. Увінчалася вона цілим меморандумом поколін-
ня – книгою І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

Після звільнення в 1969 М. пише статті «Серед снігів», «Хроніка 
опору», «Мойсей і Датан», які з’явилися в самвидаві і були прий-
няті українською інтеліґенцією неоднозначно (зокрема, його різкий 
осуд зречення І.Дзюби, а також міркування про національну іден-
тичність, його схильність до інтеґрального націоналізму). То більше 
новий арешт М. (через 9 місяців) 01.06.1970, особливо ж закритий 
судовий процес над ним з порушеннями законів, а також жорстокий 
вирок (14 років!) за тією ж ст. 62, ч. 2 КК УРСР, викликали гостру 
негативну реакцію не лише в Україні, але й за її межами.

Вище згадані статті були інкриміновані М. як антирадянські. 
Слід зазначити, що 1969 КГБ припинив був слідство щодо «Репор-
тажу з заповідника імені Берія», а тепер за цю працю автор був зви-
нувачений.

Коли 17.11.1970 в Івано-Франківську розпочався суд, то вияви-
лося, що він закритий, бо в залі засідань були лише учасники про-
цесу. М. заявив протест проти незаконного закритого суду і відмо-
вився у зв’язку з цим брати в ньому участь, відповідати на будь-які 
запитання і давати будь-які пояснення. Свідки В.Чорновіл, І.Дзюба, 
Б.Антоненко-Давидович теж відмовилися свідчити в незаконному 
суді, заявивши, що вони могли б дати суттєві покази у справі, бо 
їхні свідчення в попередньому розслідуванні виявилися спотворе-
ними. Навіть на оголошення вироку не були допущені близькі та 
друзі М. Термін покарання, визначений судом, – 6 р. спецтюрми, 
3 р. таборів особливого режиму і 5 р. заслання з визнанням особливо 
небезпечним рецидивістом. Українська інтеліґенція дуже різко від-
реаґувала на беззаконня й жорстокість суду – було заявлено понад 
40 протестів до Верховного Суду УРСР, у США й Канаді відбулися 
демонстрації протесту біля радянських посольств і консульств.

М. відбував тюремне ув’язнення у Владимирській в’язниці, його 
утримували в камері з карними в’язнями, які знущалися з нього, 
а один так порізав М. живіт загостреною ложкою, що мусили його 
взяти в лікарню і накласти шви. Після цього, на прохання М. і дру-
жини Раїси Мороз, його помістили в одиночну камеру, де він пробув 
майже 2 роки. 01.07.1974 М. розпочав безтермінову голодівку, домага-
ючись переведення з тюрми в табір. Попри могутню хвилю протестів 
і заяв на підтримку М. як в СРСР, так і за кордоном, представник 
КГБ сказав дружині М., що він залишиться в тюрмі на весь термін.

22.11.1974 М. припинив голодівку і повідомив дружині, що його 
перевели з одиночки та що його співкамерник – інтеліґентна людина.
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Після закінчення тюремного терміну М. відправили в табір особ
ливого режиму в Мордовію. Там він брав участь у голодівках і заявах 
протесту в річниці початку репресій в Україні і т.п.. Украй нетерпимі 
світоглядні засади та поведінка деяких в’язнів, у тому числі й М., 
призвели до створення в 1977 на Мордовському «спецу» (ст. Потьма, 
пос. Сосновка) на громадських засадах комітету з трьох осіб – свяще-
ник В.Романюк, Е.Кузнєцов і Д.Шумук. До завдань комітету входило 
сприяти поліпшенню дружнього клімату між політв’язнями, інтер-
національного єднання, взаємної поваги та визнання гуманітарних 
прав особи між в’язнями всіх ідеологічних спрямувань, засуджених 
за свої політичні переконання. Комітет також був покликаний засу-
дити антисемітизм деяких політв’язнів. Комітет виніс сувору догану 
М. за поведінку, не гідну статусу політв’язня. М. винуватили в розпа-
люванні міжнаціональної ворожнечі (особливо щодо росіян і євреїв), 
у неповазі до поглядів товаришів по нещастю. Позиція М. кидала 
тінь на українських дисидентів, які складали в таборі більшість, і 
завдавала шкоди демократичному рухові взагалі, бо на Заході ім’я М. 
було дуже популярне. Комітет вимагав піддати в’язня М. загальному 
бойкоту і не згадувати його імени в самвидаві та інших матеріялах.

Нарешті після 5-місячної голодівки в 1979, під тиском світової 
громадськости, влада мусила обміняти М. та ще чотирьох дисидентів 
на двох радянських аґентів КГБ.

Уночі з 27 на 28 квітня 1979 у Нью-Йоркському аеропорту ім. Кен-
неді представники радянських властей обміняли п’ятьох політв’язнів – 
М., О.Гінзбурґа, Г.Вінса, М.Димшиця та Е.Кузнєцова – на радянсь-
ких громадян Черняєва та Енґера, колишніх службовців ООН, за-
суджених у США на великі терміни за звинуваченням у шпигунстві. 
Жоден з обміняних не знав про це, згоди ні в кого не питали – акція 
була оформлена як позбавлення громадянства з подальшим видво-
ренням із країни. 01.06.1979 у М. закінчувалася тюремно-табірна час-
тина покарання, йому належалося ще 5 р. заслання.

За кордоном М. зустрічали як героя. Спочатку він оселився в 
Америці, викладав у Гарвардському університеті. Однак його скан-
дальна поведінка, ексцентричність, безкомпромісність відштовхну-
ли від нього західну громадськість. Із плином літ, принаймні судячи 
з інтерв’ю М. 1991, він став м’якшим і терпимішим.

1980-82 навчався в Українському вільному університеті в Мюн-
хені, захистив там докторську дисертацію «Етнонім «Україна» (на ма-
теріалах дум та історичних пісень)».

З січня 1991 М. живе у Львові. У 1991-93 професор, завідувач кафед-
ри українознавства в Українському поліграфічному інституті ім. І. Фе-
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дорова. З 1993 – професор кафедри українознавства Львівського де-
ржавного інституту фізкультури, викладач політології Львівської філії 
Української академії державного управління при Президентові України.

М. – автор біля 30 книг.
Син Валентин, 1962 р.н., – працівник радіо «Свобода» (Прага).
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Москаленко ГеорГій МитроФанович

Москаленко Георгій Митрофанович (Нар. 24.07.1938 в Одесі).
Робітник, студент, учасник національно-визвольного руху.
Батько портовий робітник, мати кухарка. Уникаючи обстрілу, 

1944 р. сім’я перебралася в с. Якимів Яр Ширяєвського р-ну, де Геор-
гій закінчив семирічку. Цікавився національно-визвольною бороть-
бою часів УНР, дослухався до розповідей фронтовиків і переселенців 
з Галичини про боротьбу УПА. Трохи працював у колгоспі, відтак 
з 1955 р. – слюсарем-cантехніком на будівництві в Києві, 1957-60 
служив у війську. 1962 року закінчив вечірню школу і вступив на 
вечірній відділ Київського інституту народного господарства (КІНГ, 
тепер КНЕУ – Київський національний економічний університет). 
Відвідував репетиції самодіяльного народного хору «Жайворонок», де 
юрмилася українська молодь, де ходила література самвидаву. Це була 
доба краху світової колоніяльної системи і національно-визвольних 
рухів. У спілкуванні дозрівав думкою, що така економічно розвинена 
країна як Україна могла б бути самостійною, як сусідні Чехословач-
чина, Угорщина або Польща. Висловлював такі думки й на семіна-
рах: от Ленін визнав незалежність Фінляндії і України в один день. 
Захід відстояв Фінляндію, а Україну більшовики окупували. То чому 
б тепер не провести референдум на підставі Конституції УРСР, де 
записано, що вона зберігає за собою право на вихід з СРСР?

Хотілося діяти, щоб будити національну свідомість українців. М. 
запропонував Вікторові Куксі, з яким жив в одній кімнаті робітничо-
го гуртожитку на Святошині, пошити національний прапор і вивісити 
його на людному місці, наприклад, над центральним вокзалом. Але 
згодом зупинилися на приміщенні КІНГу, що стоїть на Брест-Ли-
товському проспекті навпроти заводу «Більшовик». Прапор зшили з 
двох жіночих шарфів. З грошей УНР скопіювали національний герб, 
вирізали його з чорної матерії і нашили на прапор. М. написав дру-
кованими літерами, чорнилом: «Ще не вмерла Україна, Ще її не вбито. 
ДПУ». Абревіатура мала читатися як «Демократична партія України», 
наразі неіснуюча, – щоби вчинок не приписували, наприклад, ОУН.
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Прапор вивісили вночі проти 1.05.1966, знаючи, що вранці тут 
формуватимуться колони робітників і студентів, щоб рухатися на 
першотравневу демонстрацію на Хрещатик. М. стояв на сторожі біля 
пожежної драбини з самопалом, набитим сіркою, яким мав подати сиг-
нал про небезпеку, якби така виникла. В.Кукса виліз на дах, зрізав ку-
хонним ножем червоний прапор і натомість прив’язав синьо-жовтий. 
Довкола драбини розлили пляшку авіагасу, щоб собака не взяла сліду.

Вранці зміну прапорів зауважили відставники і донесли в КГБ. 
«Злочинців» шукали понад 9 місяців. Усіх хлопців-студентів викли-
кали до військкомату і вимагали заповнювати друкованими літерами 
якісь анкети. «Працювали» провокатори, затіваючи лжепатріотичні 
розмови. М. не приховував свого світогляду, тому запідозрити його 
було неважко. На нього вказувала й графічна експертиза, але КГБ 
шукав «зв’язків з підпіллям».

Оперативники КГБ заарештували М. і Г.Куксу 21.02.1967 р. Ви-
роком Київського обласного суду від 31.05.1967 М. на закритому за-
сіданні було визнано винним у проведенні антирадянської агітації і 
пропаганди за ч. 1 ст. 62 КК УРСР та у виготовленні та зберіганні вог-
непальної зброї (самопал, ст. 222, ч. 1 і 3) і засуджено в сукупності до 
3 років позбавлення волі в таборах суворого режиму. Г.Куксу – за тією 
ж ч.1 ст. 62 та за холодну зброю (кухонний ніж), ч. 2 ст. 222, – до 2 р.

Покарання М. відбував у таборі № 11, станція Явас, Мордовія, 
та в таборі № 19, пос. Лєсной, де українці становили три чверті кон-
тинґенту. Це, зокрема, колишні повстанці Василь Якуб’як, Василь Під-
городецький, Степан Мамчур, Дмитро Басараб, шістдесятники Панас 
Заливаха, Михайло та Богдан Горині, Іван Гель, Ярослав Лесів, Олек-
сандр Мартиненко, Микола Озерний та ін.. Тут вирувало українське 
життя: відзначалися національні й релігійні свята, вивчалася історія. 
Тут можна було пізнати всю Україну, яка бореться за незалежність.

У зонах М. працював сантехніком.
Звільнившись 1970 р., з труднощами влаштувався сантехніком 

ІІІ розряду (хоч до арешту був майстром) у Київському спеціалізо-
ваному управлінні № 521 (КСУ-521), але згодом став бригадиром, 
майстром, виконробом. Відкинув пропозицію доносити на середо-
вище шістдесятників, з яким далі спілкувався, тому диплом КІНГу 
так і не одержав, хоча був заарештований на 5-му курсі і мав уже 
написану дипломну роботу. За три роки одержав квартиру в селищі 
Буча під Києвом. З дружиною Вірою Матейко мають трьох синів. З 
1994 р. на пенсії як «чорнобилець», але досі працює.

Брав участь у рухові за незалежність. 1990-95 рр. був депутатом 
Бучанської селищної Ради. Член ДемПУ з 1998 року.
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Постановою Пленуму Верховного Суду України від 20 травня 
1994 року судові рішення в частині засудження Москаленка Г.М. за 
ст. 62 ч. 1 КК УРСР скасовано, а кримінальну справу в цій частині 
переведенням закрито на підставі п. 2 ст. 6 КПК України за відсут-
ністю складу злочину. Але він і надалі вважається засудженим за 
сукупністю злочинів, передбачених ч.ч. 1 і 3 ст. 222 КК УРСР, на 
підставі ст. 42 КК УРСР на 3 р. позбавлення волі у виправно-трудо-
вій колонії загального режиму.

18.03.2002 р. в Києві створено Громадський комітет (згодом Гро-
мадська організація) «За реабілітацію «першотравневої двійки», який 
поставив за мету домогтися повної реабілітації М., В.КУКСИ та ін-
ших репресованих з політичних мотивів, але засуджених за кримі-
нальними статтями. Голова організації колишній політв’язень Ва-
лерій Кравченко в серпні – вересні 2005 р. провів 20-денну голодівку 
протесту біля Ґенеральної прокуратури України.

Указом Президента України від 18.08. 2006 М. нагороджений 
орденом «За мужність» І ступеня. У день вручення нагороди, 23.08, 
мала бути відкрита пам’ятна таблиця на КНЕУ про подію 1.05.1966, 
та її вночі за наказом ректора зняли.
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Мотрюк Микола Миколайович

Мотрюк Микола Миколайович (нар. 20.02.1949 у с. Казанів Коло-
мийського р-ну Івано-Франківської обл.)

Член-засновник Спілки Української Молоді Галичини.
Батько М. під час І Світової війни 17-літнім юнаком був стріль-

цем Української Галицької Армії, мама під час ІІ Світової була виве-
зена на роботи в Німеччину. Батько працював ковалем у колгоспі, а 
щоб дружина не запрягалася в колгоспне кріпацтво, 1952 р. сім’я пе-
реїхала в «приватне» гірське с. Марківка Коломийського рну, де че-
рез малоземелля не було колгоспу. Там М. разом з Дмитром Гринь-
ківим 1963 р. закінчив 8-й клас. Наслухавшись татових розповідей 
про боротьбу УГА, ще неповнолітніми хлопчаками вони викрали зі 
шкільного військового кабінету малокаліберну ґвинтівку, за що були 
звинувачені в 1973 р.

Через бідність М. не мав змоги вчитися далі. Їздив на сезонні 
роботи в Одеську, Запорізьку обл. 1968-70 служив у будбаті в Під-
москов’ї. Повернувшись у Марківку, працював слюсарем у Будівель-
ному управлінні № 112 у Коломиї (згодом – ПМК-67, пересувна меха-
нізована колона), звідки був скорочений 1.03.1973 р. Закінчив вечір-
ню середню школу.

З юних літ був невдоволений підневільним становищем україн-
ського народу. У спілкуванні зі шкільними друзями визрівала дум-
ка, що вони мусять продовжити боротьбу за незалежність. Цьому 
сприяло слухання та обговорення висилань зарубіжних радіостанцій. 
Після січневих 1972 р. арештів української інтелігенції, а саме на зуст-
річі в хаті Василя Шовкового 31.01, спонтанно виникла ідея створи-
ти підпільну організацію, яка прибрала назву «Спілка Української 
Молоді Галичини». При цьому були також Дмитро Гриньків, Роман 
Чупрей, Дмитро Демидів, Василь Михайлюк, Федір Микитюк. Пок-
лавши руки на колодку ножа, юнаки заприсяглися на вірність Ук-
раїні. Керівником організації визнали Д.Гриньківа. Хоча програми 
і статуту організація так і не встигла виробити, та ціль її була оче-
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видною: боротися за незалежність України. Члени СУМГ вважали 
себе спадкоємцями ОУН, та досягати цілі мали шляхом ідеологічної 
боротьби, хоча, залежно від обставин, не виключали і збройної.

Роздобували, читали й обговорювали літературу з історії націо-
нально-визвольних змагань, збирали перекази про ОУН, про окре-
мих героїв-краян, записували повстанські пісні.

СУМГ була організована на зразок бойових загонів УПА. Кож-
ний член організації мав псевдонім (М. – «Лісовик»). Зібрання про-
водили в кого-небудь, здебільшого, в церковні свята, часом у лісі, 
де також вчилися стріляти. М., як і друзі, записався в стрілецьку 
спортивну секцію, що діяла на підприємстві в межах ДТСААФу, 
яким керував Д.Гриньків. Щоб записувати висилання зарубіжних 
радіостанцій та свої виступи, М. разом з Гриньківим викрали маг-
нітофон. Восени 1972 члени СУМГ поклали в Печеніжині вінок з 
синьо-жовтою стрічкою до пам’ятника Олексі Довбушу з нагоди річ-
ниці його загибелі.

Кожен член організації був зобов’язаний залучати нових людей. 
Виникла думка виготовити печатку організації, та гравер, до якого 
звернулися, доніс в КГБ. Діставши сигнали тривоги, спеціально за-
для «стукача» скликали збори, де імітували саморозпуск організації. 
Та це лише пришвидшило арешти.

15.03.1973 органи КГБ провели обшуки в М., Д.Гриньківа, В.-І. 
Шовкового, Р.Чупрея, Д.Демидіва. При обшуку в М. нічого не було 
вилучено, але у Д.Гриньківа в портфелі випадково збереглося пись-
мове розпорядження йому збирати патріотичні пісні та перекази про 
сотенного УПА Орла, який діяв у Марківці. М. відмовився виходи-
ти з дому, доки не привезли ордер на затримання його як свідка у 
справі Д.Гриньківа.

Через три доби слідчий КГБ пред’явив М. звинувачення у «зраді 
батьківщини», за ст. 56 КК УРСР. Три місяці його утримували в оди-
ночній камері СІЗО в Івано-Франківську, шантажували смертною 
карою чи 15-літнім ув’язненням, потім перекваліфікували справу на 
ст. 62 ч.1 («антирадянська агітація і пропаганда»), 64 («створення ан-
тирадянської організації»), 140 ч.2 («крадіжка»), 223 ч.2 («викрадення 
зброї»).

Івано-Франківський обласний суд на закритому засіданні, що 
тривало три дні, виніс 9.08.1973 вирок (на його виголошення допус-
тили родичів): керівник організації Д. Гриньків був засуджений до 
7 р. таборів суворого режиму та 3 р. заслання, Д.Демидів і В.-І.Шовко-
вий – до 5, М. та Р.Чупрей – до 4 р.
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Карався в таборі суворого режиму ВС-389/36 Пермської обл., 
с. Кучино, де провів два роки. Працював ковалем, відтак у цеху наби-
вав шкідливим піском тени – нагрівальний елемент електропраски. 
Хворів фурункульозом (чиряки). У березні 1975 з температурою був 
відвезений у лікарню на ст. Всехсвятська, де був залишений до кінця 
терміну в зоні № 35.

Брав участь у боротьбі за статус політичного в’язня, в акції від-
мови від радянського громадянства, у виготовленні інформації для 
передачі її за зону. Один лист М., дрібно переписаний В.-І.Шовковим 
на конденсаторному папері, був 1980 р. вилучений в Олеся Шевчен-
ка в Києві, про що М. допитували в Івано-Франківському КГБ. М. 
не зізнався.

У березні 1977 привезений етапом до Івано-Франківська, взятий 
на рік під адміннагляд у Марківці, зокрема з забороною з’являтися 
в Печеніжині, через який іноді мусив їздити на роботу до Коломиї, 
де працював на фабриці дитячих меблів.

1982-85 рр. навчався в Калуському культосвітньому училищі. 
1985 р. влаштувався був за фахом, та коли заввідділом культури райо-
ну комуніст Клапчук дізнався, що М. був ув’язнений з політичних 
мотивів, то сказав: «Культура – це політичне вогнище на селі, тут 
повинен працювати не такий, як ти. Будь ласка, звільни місце». Піс-
ля проголошення незалежности, 1991-94, М. працював художнім 
керівником Печеніжинського будинку культури, та за першої нагоди 
Клапчук звільнив його. Був безробітним.

1986 р. М. був призваний через військкомат на ліквідацію Чор-
нобильської катастрофи, та після кучмівської перереєстрації він ут-
ратив статус ліквідатора.

М. був членом Української Гельсінкської Спілки, яка 1990 р. ста-
ла Українською Республіканською партією, делегатом ІІ з’їзду Всеук
раїнського Товариства політв’язнів і репресованих, брав участь у вибор-
чих кампаніях, підтримуючи їх концертами, виступами, у перепохо-
ваннях жертв репресій у Дем’яновім Лазі, у Яблуневі та Печеніжині.

1991 р. одружився з Катериною Селіверстовою, мають сина Ми-
колу того ж р.н.

Живе в с. Печеніжин. Працює сторожем на залізобетонному за-
воді.

Постановою Верховного Суду України від 9.07 1994 вирок частко-
во скасований за відсутністю складу злочинів, передбачених ст.ст. 62 
ч.2 і 64 КК УРСР.
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Мурженко олексій ГриГорович

Мурженко Олексій Григорович (нар. 23.11.1942 р. в м. Лозова Хар-
ківської обл. – п. 31.12.1999, Нью-Йорк, США).

Дисидент, «відмовник», «самольотчик»
Після 8-річної школи закінчив Суворовське військове училище.
Навчався в Московському фінансовому інституті. Заарештований 

03.03.1962 за звинуваченням у проведенні «антирадянської агітації і 
пропаганди» та створенні разом з Ю.Федоровим, Крючковим, Кузь-
міним, В.Балашовим нелегальної організації «Союз свободи розуму».

20.06.1962 засуджений Московським міським судом за ст. 70 ч. 1, 
72 КК РРФСР до 6 р. позбавлення волі. Покарання з 15.09.1962 від-
бував у мордовських таборах. Звільнений 03.03.1970. Був робітником 
у м. Лозова.

Знову заарештований 15.06.1970 за звинуваченням у справі «само
льотчиків» – спробі викрадення літака. У справі проходили Е.Кузнєцов, 
С. та І. Залмансони, І.Менделевич, Ю.Федоров, А.Альтман, Л.Хнох, 
Б.Пенсон, М.Бодня). Процес відбувався в Ленінграді 15-24.12.1970. 
М. був звинувачений за ст. 64 п. «а» («зрада Батьківщини»), ст. 15 
(«відповідальність за приготування до злочину і за замах на злочин»), 
ст. 70 («антирадянська агітація і пропаганда»), ст. 93-1 («викрадення 
державної власності в особливо великих розмірах»).

Підсудні справді готувалися захопити 12-місний пасажирський 
літак АН-2, який літав маршрутом Ленінград – Приозерськ – Сор-
тавала, щоб утекти ним у Швецію, а звідти виїхати до Ізраїлю. М. на 
суді показав, що головною причиною його участі у викраденні літака 
була невлаштованість особистого життя, відсутність життєвого до-
свіду: «Моє життя – це 8 років Суворовського училища, 6 р. таборів 
для політичних в’язнів і тільки 2 роки – свободи». М. визнав себе 
винним лише почасти, в останньому слові сказав: «Я ніколи не мав 
злочинних цілей. Я прошу суд визначити мені такий термін покарання, 
який би залишав мені надію на щастя, на майбутнє моє і моєї сім’ї». 
Суд виніс кару смерти М.Димшицю та Е.Кузнєцову, решті – термі-
ни від 4 до 15 р.. М. дістав 14 р. позбавлення волі, визнаний особ-
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ливо небезпечним рецидивістом. У зв’язку з великим зацікавленням 
світу «Ленінградською справою», Колеґія Верховного Суду СРСР 30-
31.12.1970 пом’якшила вирок «смертникам», засудивши їх до 15 р. 
ув’язнення, скоротила термін ще трьом, але не М.

У березні 1971 М. прибув у табір особливого режиму № 10 (пос. Сос-
новка) в Мордовії. У грудні йому відмовили в побаченні з дружиною 
(«невиконання норми виробітку впродовж двох днів»), у зв’язку з чим 
він 18.12 оголосив голодівку і тримав її 10 діб. Весною 1974 перебував 
у лікарні табору ЖХ-385/3 (пос. Барашево), де з К.Любарським брав 
учать у виробленні статусу політв’язня. У лютому 1977 М., Е.Кузнєцов, 
Б.Ребрик, М.Осадчий тримали 5-денну голодівку протесту проти по-
силення режиму. Цю акцію підтримали в інших політзонах Мордовії 
одноденною голодівкою.

29.03.1977 міліціонер Фесенко з 4 невідомими в цивільному бру-
тально затримали дружину М., Любу Мурженко, а потім сфальсифі-
кував документи про «образу міліціонера». Того ж дня суддя Дарни-
цького нарсуду Момот заарештувала її на 10 діб (удома залишилася 
9-річна донька). Вона тримала голодівку, а 20.04 офіційно оскаржила 
дії нарсудді.

У березні 1979 дружину М. викликали до школи, де навчалася 
старша донька. Співробітники КГБ в бесіді (в присутності вчителів) 
попередили Л.Мурженко, що у випадку продовження «неправильної 
поведінки» (спілкування з дисидентами, контакти з закордоном) во-
на буде позбавлена материнських прав.

03.09.1979 Л.Мурженко надіслала листа начальникові медично-
го відділу мордовських таборів М.Самойленку, де просила негайно 
госпіталізувати чоловіка (хвороби печінки, шлунка, шкіри обличчя, 
туберкульоз легень у закритій формі, хронічна серцево-судинна не-
достатність, стенокардія та ін.). 21.09 Самойленко відповів, що М. 
«...щороку обслідувався ...востаннє – з 25 травня до 29 червня 1979. 
Діагноз при виписуванні: практично здоровий... підстав для стаціонар-
ного лікування нема».

На початку 1980 М. став на статус політв’язня (відмовився від 
примусової праці і нашивки-бірки з прізвищем).

1.03.1980 всі в’язні особливого режиму переведені з Мордовії в 
табір ВС-389/36, сел. Кучино Пермської обл.

22.11.1980 Л.Мурженко звернулася до Ґенсекретаря ЦК КПРС 
Л.Брежнєва з проханням помилувати її чоловіка.

Правозахисники-«відмовники» проводили акції на захист «само
льотчиків». На прохання О.Боннер та А.Сахарова їхню справу вів фран-
цузький адвокат.
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06.06.1980 Московська Гельсінкська група (МГГ) прийняла доку-
мент № 169 «Життя в’язнів Юрія Федорова та Олексія Мурженка в 
небезпеці», в якому порушила питання про перегляд справи у зв’язку з 
тим, що 1973 до КК РРФСР внесена ст. 213 ч. 2 («Викрадення літака»), 
що передбачала покарання за цей злочин терміном від 3 до 10 р. Ви-
ходило, що «самольотчики» вже відбули термін понад максимальний.

14.06.1982 московські правозахисниці О.Боннер, І.Мільґром, І.Ну-
дель, Н.Хосіна звернулися до Л.Брежнєва з проханням проявити гу-
манність і милосердя до засуджених та їхніх родин і помилувати двох 
останніх «самольотчиків».

30.11.1982 М. був госпіталізований у санчастині колонії ВС-389/35 
(ст. Всехсвятська) у зв’язку з загостренням туберкульозу (загалом його 
тричі направляли в лікарню 35-го лагпункту).

Звільнений М. за два тижні до закінчення терміну 02.06.1984 
з СІЗО м. Києва і одразу ж був поставлений під адміністративний 
нагляд.

4.06.1985 М. заарештований за звинуваченням у «злісному пору-
шенні правил адміністративного нагляду» (що вчасно не відмітився 
в органах МВС). Суд відбувся у вересні. Вирок – 2 р. таборів особ
ливого режиму. Касаційна скарга була відхилена. Покарання відбу-
вав у колонії МХ-324/58, м. Ізяслав Хмельницької обл.. У січні 1987 
переведений до психіатричного відділення табірної лікарні, де його 
утримували біля тижня.

У травні 1987 Л.Мурженко запропонували подати документи на 
виїзд із СРСР для всієї сім’ї. У жовтні 1987 М. був звільнений, сім’я 
виїхала з СРСР, оселилася у Нью-Йорку (США).

Помер М. в останний день 1999 року.
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Набока Сергій ВадимоВич

Набока Сергій Вадимович (нар. 26.04.1955, м. Тула – 18.01.2003, 
Вінниця).

Журналіст, поет, дисидент, організатор Київського демократич-
ного клубу та Українського культурологічного клубу.

Народився в сім’ї журналістів Катерини Михайлівни Зеленської 
(1931) та Вадима Івановича Набоки (1931). Незабаром сім’я переїхала 
в Київ.

Дуже рано, з п’яти років, Сергій вільно читав. 1962–1972 рр. 
навчався в середній школі № 130 м. Києва. Років у 13-14 з цікавости 
прочитав працю Леніна «Держава і революція» і з тих пір став анти-
радянщиком і антикомуністом. Потім прочитав підручник «Істо-
рія Української РСР», внаслідок чого виникло багато питань, для 
розв’язання яких довелося читати й іншу відкриту та «схвалену для 
вивчення літературу», і тоді – «така брехня відкрилася, навіть у яко
мусь філософському розумінні». Наслідком цього Н. став справжнім 
«буржуазним націоналістом».

1972 намагався вступити на факультет мистецтвознавства Худож-
нього інституту, на факультет журналістики Київського університе-
ту, але не пройшов за конкурсом.

1972–1974 рр. працював на заводі «Транссигнал» шліфувальни-
ком, відтак лінотипістом у друкарні комбінату друку «Радянська Ук-
раїна», був постійним позаштатним кореспондентом газет «Вечірній 
Київ», «Молодь України».

Вразили Н. арешти людей, які прийшли 22 травня 1972 до пам’ят
ника Т.Шевченку. А загалом він жив як усі молоді люди того часу, 
тільки слухав при цьому закордонне радіо, брав участь в обговоренні 
політичних проблем. Мабуть, тому Н. 1974 забрали на два роки в 
армію, хоча він за станом здоров’я був звільнений від неї. Служив у 
будбаті в Ленінграді, Москві, Ризі.

Після служби Н. навчався в Київському університеті (1976-1981) 
на факультеті журналістики. Загальна атмосфера була гнітючою (це 
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так званий період застою). Зустрічався зі шкільними друзями, від-
чувалася необхідність щось робити. 1976 почав з друзями випуска-
ти рукописний художньо-літературний альманах молоді – «ХЛАМ». 
У 1977 на друкарській машинці виготовив збірку «Прозріння», напи-
сав статтю «На роздоріжжі. Псевдосоціялізм», у яких слідство згодом 
виявило «наклепи на радянську дійсність», думки про відсутність в 
СРСР демократичних свобод, занепадницькі настрої і пов’язало їх з 
60-річчям Радянської влади. 1978 р. Н. виготовив фотокопію статті 
О.Солженіцина «Іспанське інтерв’ю» (з журналу «Континент» № 8).

1977 Н. одружився з однокурсницею Наталкою Пархоменко, 
1979 р. народилася донька Надія. У зв’язку з цим він перевівся на 
заочне відділення університету, почав працювати редактором літера-
тури у видавництві «Мистецтво».

1980 р. разом з Лесею Лохвицькою, Інною Чернявською, Леоні-
дом Мілявським та Наталкою Пархоменко Н. створив «Київський 
демократичний клуб», де проводилися філософські та релігійні семі-
нари, обмін літературою та її обговорення. За словами Н., ядро клу-
бу складали ті, хто хотів щось робити, периферію – хто може бути 
присутнім при цьому, і третє коло – ті, хто нічого не хотіли робити 
і всього боялися, але яким було цікаво в клубі. Усього довкола клубу 
організувалася група із 40 чи й 50 осіб.

На початку 1980 р. Н. написав вірш «Хвала тобі», де стверджу-
вав, що СРСР є імперією. У статті «Вже чимало надій» писав, що 
лозунги «Свобода! Рівність! Братерство!», в ім’я яких була здійснена 
Жовтнева революція, «були й залишилися порожніми словами».

У липні 1980 р. Н., перекладач Л.Мілявський, математик Л.Лох-
вицька та лікар-ендокринолог І.Чернявська склали листівку з закли-
ком підтримати бойкот «Олімпіади-80» в СРСР у зв’язку з окупацією 
Афганістану.

Восени 1980 р. Н. написав статтю «Перспективи заповнення 
духовного вакууму радянського суспільства», де стверджував, що в 
Радянському Союзі відсутні демократичні свободи, а радянський де-
ржавний лад назвав «радянським імперіалізмом».

1980 р. та ж четвірка обговорила і склала «Маніфест», де стверд-
жує, що в СРСР відбулася «узурпація влади» і «вся влада Рад перей-
шла до рук Комуністичної партії». Щоб розмножити маніфест, на-
магалися виготовити гектограф.

Очевидно, за клубом стежили. Коли ввечері 11.01.1981, напередод-
ні Дня українських політв’язнів, п’ятеро його членів (Н.Н.Пархоменко, 
Л.Мілявський, Л.Лохвицька та І.Чернявська) спробували розклеї-
ти кілька екземплярів листівки, яку видрукували І.Чернявська  та 
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Л.Лохвицька, приблизно такого змісту: «Співвітчизники! 12 січня 
прогресивне людство відзначає день українських політв’язнів. Підніме
мо свої голоси на захист тих, хто страждає за свободу і незалежність 
нашої Вітчизни!», – усі вони були затримані поблизу ст. метро «Біль-
шовик».

12.01. 1981 в усіх проведено обшуки. Пред’явлене було звинува-
чення за ст. 187-І КК УРСР «Наклепницькі вигадки, які порочать 
радянський державний і суспільний лад». Вдалося домогтися звіль-
нення Н.Пархоменко, що мала малу дитину.

Н. інкримінували, крім листівок, написання «наклепницьких» 
віршів і статей, участь у складанні «Маніфесту», участь у написанні 
«Перспектив...». 29.06. 1981 р. Київський міський суд засудив Н. і 
трьох його друзів (крім Н.Пархоменко, яку виключили з комсомолу 
та університету), до 3 р. позбавлення волі у виправно-трудовій ко-
лонії загального режиму. Усі підсудні визнали фактичний бік звину-
вачення, але ніхто на визнав свої дії злочинними, не каявся і каса-
ційних скарг не подавав.

Карався Н. в кримінальному таборі №78 (с. Райківці, Хмельни-
цька обл.)

У грудні 1981 року політв’язень Н. тримав голодівку, вимагаючи 
перевести його на роботу, відповідну до стану здоров’я. Його вимоги 
не задовольнили, натомість 23.12 посадили на 15 діб у ШІЗО і поз-
бавили чергового побачення.

Звільнившись у січні 1984, Н. повернувся в Київ. Рік працював 
двірником у Києво-Печерській лаврі, потім бібліотекарем, вантаж-
ником. За перебудови брав участь у відродженні Української Автоке
фальної Православної Церкви (УАПЦ). Тішиться тим, що створена з 
однодумцями община УАПЦ була першою в Україні.

1984 разом з колишніми посправниками організовує «Українсь-
кий демократичний клуб». 1985 одружився з Інною Чернявською.

6.08.1987 в кафе «Любава» відбулися перші збори Українського 
культурологічного клубу, співзасновником і згодом головою якого був 
Н. 18.10.1987 з’явилася перша публікація в пресі, спрямована проти 
УКК. Втім, погромні статті тільки додали популярності цій першій 
у Києві, та й у всій Україні, «неформальній», як тоді казали, громад-
ській організації. 8.01.1988 Клуб провів вечір пам’яті Василя Стуса 
(доповідач Є.Сверстюк), 26.04. 1988 – першу чорнобильську демонст-
рацію на центральній площі Києва, яку міліція розігнала. 7.06.1988 
клуб відзначив 1000-річчя хрещення України-Руси біля пам’ятника 
князеві Володимиру. Ці збори громадськості готував і вів Н.
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Одного разу Н. викликав на розмову в парк якийсь полковник 
КГБ і сказав, що він номер чотири або три на «посадку». Наступного 
дня Н. сказав на зборах клубу: «Давайте не будемо забувати, яка наша 
мета... Наша мета – самостійна Україна». У вересні 1988 клуб пов-
ним складом увійшов до Української Гельсінкської Спілки (УГС).

З березня 1989 Н. видавав незалежну газету «Голос відроджен-
ня». Хоча в ній було написано, що це газета УГС (а Н. тоді був чле-
ном її Всеукраїнської Координаційної Ради), практично УГС ніякої 
участі у виданні не брала. Н. і його дружина Інна Чернявська самі 
її верстали, власним коштом друкували в Прибалтиці і розповсюд-
жували на Хрещатику в Києві. «Одсидів десять діб за те, що начебто 
матюкав Щербицького. Хоча в ті часи жодного матюка від мене ніхто 
ніколи не чув», – згадував Н.

З 1989 Н. – політичний оглядач радіо «Свобода», укладач проґра-
ми «Права людини – українська реальність», співзасновник та гене-
ральний директор першої приватної інформаційної аґенції УНІАР.  
1991-1995 – головний редактор, продюсер першої в Україні щоденної 
недержавної проґрами «Новини УНІАР» (телеканал «ЮТАР»), яку 
створив, та всіляких інших інформаційно-аналітичних телепрограм. 
1991 – організовує і входить до керівництва профспілки журналістів 
«Незалежність».

З 1994 Н. – Президент Українського медіа-клубу і Головний ре-
дактор прес-центру «Гаряча лінія», телеведучий і один з найпопуляр-
ніших українських журналістів.

Помер під час журналістського відрядження до установ вико-
нання покарань, в Вінніцькій тюрмі для довічно ув’язненних.

21.01.2003 похований на Байковому кладовищі в Києві.
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НазареНко олеСь ТереНТійоВич

Назаренко Олесь Терентійович (нар. 27.09.1930, с. Землянки Макіїв-
ського р-ну Донецької обл.)

Учасник руху шістдесятників, виготовляв і поширював самвидав.
Батько, Назаренко Терентій Костянтинович (1905–1984), працю-

вав економічним директором на Пантелеймонівському цегельному 
заводі. 1935 сім’я переїхала на ст. Ясинувата. Батько став працюва-
ти в бухгалтерії залізниці. Коли 1937 р. почався Великий Терор, зі 
страху дав згоду працювати бухгалтером органів НКВД в Яснуватій. 
Після війни став начальником фінчастини Південно-Донецької за-
лізниці, дослужився до майора, хоча форму ніколи не носив. Мати, 
Сандул Килина Іванівна (1908–1989), родом з волохів, домогоспо-
дарка, малограмотна. На формування свідомості Н. мала вплив ба-
буся Параска, яка називала комуністів бандитами, песиголовцями.

Н. пішов до школи 1938, семирічку закінчив тільки 1947. Тоді ж 
вступив у Слов’янський технікум залізничного транспорту, вчився 
на машиніста локомотива. Після двох курсів покинув його, пішов 
працювати на завод, закінчив вечірню школу.

1950 р. призваний в армію. Служив у Красноярському краю, в 
Читинській обл., вчився на радиста, працював на пеленгаторах і на 
зв’язкових радіостанціях, закінчив школу офіцерів запасу, але скла-
дати екзамен відмовився. Демобілізувався 1954 р. сержантом.

Працював токарем на заводі в Ясинуватій, з 1956 – літератур-
ним працівником Селідівської районної газети «Зоря комунізму». 
Душа його не витримала комуністичної демагогії: 1959 р. пішов на 
будівництво каналу Сіверський Донець – Донбас.

Будучи невдоволеним тотальною русифікацією Донбасу, спра-
глий за українською Україною, Н. навесні 1962 р. поїхав на будів-
ництво Київської ГЕС. Жив у гуртожитку в м. Вишгород. Працюючи 
на земснаряді, зібрав цілий «музей» викопних кісток і речей, який 
розмістив під своїм ліжком. Через рік познайомився з критично на-
строєним до політики КПРС членом партії Василем Кондрюковим. 
1963 р. познайомився з Володимиром Комашковим, який був близько 
знайомий з В.Чорноволом. Комашков приносив літературу самвидаву: 
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вірші В.Симоненка, М.Вінграновського, М.Холодного, Ліни Костен-
ко, спогади Петра Панча (їх Н. перефотографував за одну ніч). Пот-
рапляли до нього машинопис поеми В.Сосюри «Розстріляне безсмер-
тя», вірші Євгена Маланюка, поема «Попіл» Юрія Клена, книжки 
«Історія Великої України» Голубця, «Історія України» Дмитра До-
рошенка, «Націоналізм» Дмитра Донцова, «Українська раса» Юрія 
Липи, «Вивід прав України» Пилипа Орлика, «Україна і українська 
політика Москви» Проніна, «Збірник на пошану вчених, знищених 
більшовицькою Москвою». Машинопис В.Чорновола «Правосуд-
дя чи рецидиви терору?» Н. перефотографував і виготовив кілька 
фотокопій. Згодом виготовив кілька фотокопій його машинописної 
книжки «Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочинців»)». Особистого 
знайомства не прагнув, щоб не привертати до себе увагу. Влітку 1966 р. 
В.Комашков познайомив його з І.Світличним на прохання останнього.

Н. переписав друкованими літерами, зафотографував і розмно-
жив статтю «З приводу процесу над Погружальським», перезняв і роз-
множив машинопис праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифі
кація?», «Репортаж із заповідника імені Берія» Валентина Мороза та 
багато інших текстів. Власним коштом обладнав у гуртожитку фо-
толабораторію, придбав друкарську машинку, на якій машиністка 
Лариса Панфілова в Києві безплатно друкувала самвидав. Намагався 
винайти типографічну фарбу і налагодити друк листівок.

У Вишгороді склалася ціла група однодумців, які читали і роз-
повсюджували самвидав. До неї належали робітники В.Кондрюков, 
В.Комашков (він же й поет), учитель, поет Олександр Дробаха, Ві-
талій Різник, майстер Валентин Карпенко, Богдан Дирів та Василь 
Ґедзь – електрики на земснарядах, робітники Петро Йордан та не-
давній політв’язень Іван Гончар із села Гаврилівка. До цього кола 
належали Микола Пономаренко, Марія Овдієнко, Людмила Шере-
метьєва, поетеса Надія Кир’ян. У Вишгород приїжджали журналіст 
Павло Скочко, поет Володимир Забаштанський. Н. відвідував рес-
публіканську літстудію «Молодь», і одного разу Забаштанський за-
пропонував йому владнати угоду з комсомольською організацією, 
провести у Вишгороді літературний вечір та концерт художньої са-
модіяльності. Та партком забажав попередньо ознайомитися з про-
грамою вечора і щоб декан факультету взяв на себе письмову відпові-
дальність за вечір, завірену печаткою університету. Студенти відмо-
вилися проводити літературний вечір. Той же партком заборонив 
організовану О.Дробахою літературну студію «Малинові вітрила».

Постало питання про організаційне оформлення групи, та здо-
ровий ґлузд підказав, що на випадок викриття група була б зви-
нувачена в «зраді батьківщини». Однак у Вишгороді й далеко поза 
ним пішли чутки про існування у Вишгороді націоналістичної ор-
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ганізації «Малинові вітрила», яка нібито збиралася підняти повс-
тання, підірвати ГЕС (насправді це були 4 робітники, які накрали 
на летовищі ґранат, щоб глушити рибу), про націоналістичний з’їзд 
(звичайна гулянка друзів В.Чорновола на Козачому острові). Про це 
всерйоз говорили відповідальні працівники КГБ у своїх лекціях у 
різних реґіонах України, щоправда, не називаючи конкретних імен.

4.09.1965 р. разом з О.Дробахою та Б.Дирівим був на прем’єрі 
фільму «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна».

1965 р. Н. вступив на вечірнє відділення історичного факультету 
Київського держуніверситету і замешкав у гуртожитку в Києві, пра-
цював у будівельній організації на Куренівці.

22 травня 1967 р. вшанування Т.Шевченка біля його пам’ятника в 
Києві, в річницю його перепоховання, вилилося в багатолюдну не-
санкціоновану демонстрацію. Знаючи, що 1968 р. влада збирається 
не допустити нічого подібного і навіть готується нацькувати на учас-
ників зібрання робітників заводу «Арсенал» та активістів комсомолу, 
Н. написав «Звернення до киян». У листівці дуже вдало навів цитату 
з В.Леніна про заборону вшанування Шевченка царським урядом у 
1914 р.: «Після цього заходу мільйони і мільйони «обивателів» почали 
перетворюватися в свідомих громадян і переконуватися в правильності 
того висновку, що Росія є «тюрма народів».

Листівка закінчувалася прийнятним тоді гаслом: «Ганьба русифі
каторам! Хай живе ленінська національна політика!» Через В.Комаш-
кова Н. передав листівку І.Дзюбі, який нібито схвалив її. Марія 
Овдієнко видрукувала до 120 примірників листівки. Н. з Миколою 
Пономаренком розіслав їх поштою у вищі учбові заклади України та 
профспілкові організації заводів міста Києва. Акція була ефектив-
ною: 1/3 листівок до КГБ не надійшла. Парк ім. Т.Шевченка 22 трав-
ня був запруджений агентами КГБ та міліцією. Хто йшов з квітами, 
хто намагався виступити – того хапали.

У червні Н. мав необачність зачитати свою листівку на новосіллі, 
куди його запросили друзі. Там нікому не відомий чоловік попросив 
її подивитися і намагався з нею втекти. Листівку відібрали, але за 
тиждень, 26.06.1968, Н. був затриманий на вулиці і заарештований. 
Під час обшуку в нього була вилучена та ж листівка.

У «справі Назаренка» було допитано біля 30 осіб. Це викликало 
підозру, чи не видав він друзів. Таку версію підтримав позацензурний 
журнал В.Чорновола «Український вісник», який, однак, зауважив, що 
всю справу Н. узяв на себе. Насправді ж до рук слідства потрапили 
два записники Н. з телефонами та адресами – за ними й працюва-
ло слідство. Крім того, експертиза підтвердила, що рукопис статті 
«З приводу процесу над Погружальським», факсиміле якого необачно 
опублікували закордонні газети, зроблений рукою Н.
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Київський обласний суд за ст. 62 ч. 1 КК УРСР у січні 1969 при-
судив Н. 5 р. ув’язнення в таборах суворого режиму, його посправни-
кам Василеві Кондрюкову 3 р., Валентину Карпенку – 1,5 р.

У квітні 1969 Н. вивезений етапом у мордовські табори. У дорозі 
шантаж продовжився: на Холодній Горі в Харкові його помістили в 
забризкану кров’ю камеру смертників. Але у вагоні йому поталани-
ло – познайомився з В.Морозом.

У таборі №11, що в сел. Явас у Мордовії, Н. зустрів декого з «двад-
цяти злочинців» – художника Панаса Заливаху, письменника Ана-
толія Шевчука, членів «Українського Національного фронту» Яросла-
ва Лесіва, Григорія Прокоповича, Михайла Дяка, Василя Кулинина. 
Скоро Н. був переведений у табір № 19, що в сел. Лєсной.

У політичних таборах була справжня Україна: відзначалися на-
ціональні та церковні свята, на руках у в’язнів і в бібліотеках була 
добра література, підтримувалося культурне життя, українці ретель-
но дбали про свою репутацію в табірному «інтернаціоналі». Так, 25-
літник Іван Покровський призначив Олександра Охрімовича опіку-
ватися Н.

Весною 1970 р. Н. переписував свою статтю на цигарковий па-
пір, щоб передати її на волю, на чому був пійманий і спроваджений у 
17-й табір, де умови були значно гірші. Коло спілкувань: М.Масютко, 
Степан Бедрило, Микола Коц.

Влітку 1972 р. Н. потрапив у великий етап на пермські табори. 
Термін свій закінчував у таборі № 35, ст. Всехсвятська Пермської обл. 
Двічі сидів у карцері. У кінці 1972 р. 5 діб провів на ногах, бо лягти на 
бетон означало б застудитися і захворіти. Тут був у близьких стосун-
ках з М.Горбалем, Андрієм Коробанем, І.Калинцем, З.Антонюком.

Звільнений з 26.06.1973. Приїхав у Київ до Оксани Мешко. Про-
понував їй створити комітет чи товариство жінок, які клопочуться за 
своїх ув’язнених чоловіків, синів, братів. Шукав способу налагодити 
друкування самвидаву та виходу його за кордон.

Після тривалих клопотань одержав паспорт у Броварях під Киє-
вом, але його ніде не прописували і, відповідно, не приймали на ро-
боту. Жив у знайомих.

У квітні 1974 міліція затримала Н. і спровадила в Ясинувату 
на Донеччину під адміністративний нагляд на 6 місяців. Відбувши 
нагляд, повернувся в Київ, де був затриманий КГБ і знову через суд 
спроваджений під нагляд на 1 рік у Ясинувату.

Того року вдалося виклопотати дозвіл переселитися в м. Ска-
довськ Херсонської обл., де Н. одружився з Лідією Гук, яка у вересні 
1973 р. повернулася з ув’язнення. Мав проблеми з працевлаштуван-
ням. Зрештою влаштувався наладчиком електрообладнання.
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1976 р. в Скадовськ приїздила з Москви Ірина Корсунська, з 
якою Н. обговорював питання про створення Української Гельсінк
ської Групи.

1978 р. народилася дочка Ярослава.
Того року Н. разом з колишнім політв’язнем Федором Климен-

ком їздив до О.Мешко в Київ. На її прохання написав інформацію 
про бунт у Херсоні у зв’язку з убивством дружинника. О.Мешко, як 
обіцяла, не знищила рукопису, а наступного дня під час обшуку він 
був вилучений. Крім того, лист Н. до І.Покровського про пересліду-
вання був опублікований за кордоном у добірці матеріалів Бєлград-
ської наради НБСЄ. Н. викликав начальник Херсонського УКГБ і 
погрожував ув’язненням за ст. 187-1. Н. мусив письмово пообіцяти, 
що більше не підтримуватиме стосунків з О.Мешко.

Та КГБ скористався нагодою ув’язнити Н. за звинуваченням у 
зв’язку з дрібним побутовим конфліктом. «Учитывая личность, осо-
бо опасную для общества», Скадовський суд 1981 р. призначив йому 
3 р. ув’язнення. Карався в Дніпродзержинську. Стаття підпадала під 
амністію з нагоди смерті Л.Брежнєва, та його не звільнили, пояс-
нивши: «Хоч ви не маєте порушень режиму, але ви людина, залежна 
від КГБ».

Після звільнення живе в Скадовську. 1990 р. зняв відеофільм 
про М.Осадчого.

З 1990 р. на пенсії.
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НекраСоВ ВікТор ПлаТоНоВич

Некрасов Віктор Платонович (нар. 17.06.1911 р., м. Київ – п. 03.09. 
1987, м. Париж)

Відомий російський письменник, учасник правозахисного руху.
Батьки Н. були в дружніх стосунках з В.Леніним і А.Луначарським. 

Вони багато років прожили за кордоном. Н. жив з батьками декілька 
років у Парижі, потім сім’я повернулася до Києва. Навчався на архі-
тектурному відділенні Київського інженерно-будівельного інституту 
й одночасно в театральній студії при театрі російської драми, яку 
закінчив 1937.

Два роки перед Другою світовою війною Н. працював актором у 
різних театрах. На фронті Н. був сапером, двічі серйозно поранений. 
Після Сталінградської битви Н., як сам сказав, «з чистим серцем і по-
мислами» вступив у партію, перші сумніви щодо якої з’явилися вже в 
1946 після відомої постанови про журнали «Звезда» і «Ленинград».

1946 в журналі «Знамя» опублікована повість Н. «В окопах Ста-
лінграда», за яку 1947 він одержав Сталінську премію. Це була перша 
і на довгі роки практично єдина правдива книга про війну. Всю пре-
мію Н. віддав на купівлю колясок для інвалідів війни.

Як розповідає друг Н., журналіст і письменник Г.Кіпніс, Н. усе 
життя було властиве якесь добре хлоп’яцтво. Наприклад, є автопор-
трет Н., написаний ним у манері Аненського і навіть з його «під-
писом» на полотні. І багато знавців цього художника не виявили 
підробки. Любив Н. підробляти марки і був по-дитячому щасливим, 
коли пошта теж не виявляла підробки.

Н. дуже любив Київ, ніколи не втомлювався показувати свої 
улюблені місця всім, хто приїздив до нього. Це Н. знайшов будинок 
М.Булгакова на Андріївському узвозі і розповів про нього; саме він 
домігся впорядкування виявленої ним могили невідомого солдата; 
він же добивався створення меморіалу в Бабиному Яру, розшукував 
дані з історії білої гвардії в Києві.

За дружбу з діячами української культури Н. ганили як за зв’язки 
з українськими націоналістами. Коли ж Н. виступив проти створен-
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ня в Бабиному Яру парку відпочинку з розвагами, його звинуватили 
в сіонізмі.

1963 розглядалася персональна партійна справа Н. за нариси про 
Америку «По обидва боки океану», яка закінчилася суворою доганою. 
Перепало Н. і від М.Хрущова, коли той громив творчу інтеліґенцію.

За першої хвилі репресій проти української інтеліґенції (1965) зіб-
рали актив з представників Спілки письменників України, Президії 
Верховної Ради УРСР і ЦК КПУ, на якому обговорювалася, точніше, 
засуджувалася творчість І.Дзюби, Л.Костенко, І.Драча, Н. та інших, 
від яких вимагали каяття. Н. сказав, що завжди казав, каже і буде ка-
зати правду, за яку воював в окопах Сталінграда. Несподівано в залі 
вибухнули оплески, і навіть президія на чолі з М.Підгорним мусила, 
як сказав А.Галич, «скласти долоні».

Однак двотомник Н. був розсипаний.
1966 Н. підписав листа 25 діячів науки і культури Ґенерально-

му секретареві ЦК КПРС із протестом проти реабілітації Сталіна, 
що стало початком його опозиційної громадської діяльності. Восе-
ни 1966 підписав колективного листа до Верховної Ради РРФСР з 
протестом проти нових статей кримінального законодавства (190-1 і 
190-3), введених для боротьби з інакодумством.

1968 Н. разом з багатьма підписав листа депутатам Верховної 
Ради СРСР про те, що звинувальний вирок п’ятьом демонстрантам, 
які вийшли на Красну площу з протестом проти введення військ до 
Чехословаччини – порушення основних прав і свобод громадян.

1969 – нова персональна партійна справа за лист на захист В.Чор-
новола і виступ у день 25-річчя розстрілу євреїв у Бабиному Яру.

І кожного разу це супроводжувалося проробками, поясненнями 
й оберталося забороною публікацій.

Н. завжди любив і був близьким до кіно. За його сценарієм знято 
фільм «Солдати»; у найтяжчі роки, коли його зовсім перестали вида-
вати, за сценарієм Н. був створений документальний фільм з багать-
ох частин «Невідомому солдатові», який дістав почесну нагороду на 
Лейпціґському фестивалі документальних фільмів, та хронікальний 
фільм «Пятдесят вісім хвилин в Італії».

1970 Н. вперше друкується за кордоном (журнал «Грани», №74). 
У червні 1972 співробітники КГБ провели в нього обшук, під час 
якого виявили самвидав. Н. разом з А.Сахаровим виступив на захист 
Л.Плюща.

1972 Н. виключають із партії. Цей день, за його ж словами, він вва-
жав найщасливішим днем у своєму житті. Після цього Н. одразу пот-
рапляє в «чорний список» секретаря ЦК КПУ з ідеології В.Маланчука.
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Тиск і переслідування Н. посилюються. За другої хвилі репресій 
проти української інтеліґенції (19721973) багатьох діячів культури 
примушували публічно засуджувати Н., а ті, хто відмовлявся (нап-
риклад, Г.Снєгірьов) самі піддавалися переслідуванням.

17.01.1974 у Н. було проведено 42-годинний обшук (щоправда, з 
перервою на ніч). Унаслідок цього вилучено сім мішків рукописів, 
книг, журналів, газет, листів, фотоґрафій та іншого.

У березні 1974 Н., який гостював у Москві, примусово вислали 
на місце проживання, в Київ.

У самвидаві з’явилася стаття Н. «Кому це потрібно?» про пере-
слідування, яких він зазнавав 11 років, і про те, що влада свідомо, 
позбавляючи його читачів, виштовхує його в еміґрацію. Якщо ж вла-
да хоче в такий спосіб вимусити його кривити душею, то він рішуче 
відмовляється від цього – «Ліпше нехай читач обійдеться без моїх 
книг... Я ніколи не принижу свого читача брехнею».

В еміґрації Н. жив у Парижі, працював на радіо «Свобода», ман-
дрував і, звичайно, писав. Видав 6 нових книг (спогади, дорожні за-
мітки, нариси, есе), але відсутність звичного середовища і свого чита-
ча дуже гнітили Н.

Помер Н. 03.09.1987. Похований на російському кладовищі в Па-
рижі.
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НікіТіН олекСій ВаСильоВич

Нікітін Олексій Васильович (нар. 20.02.1937, с. Федоровське, Рог-
нединського р-ну Брянської обл., Росія – п. весною 1984, Донецька 
психлікарня)

Гірничий інженер. Захисник соціально-економічних прав робітни-
ків. Жертва каральної психіатрії.

Народився в багатодітній селянській родині. Батьки все життя 
працювали в колгоспі.

Н. закінчив Донецький гірничий технікум, служив у Радянській 
Армії. Після демобілізації з 1962 працював на шахті механіком-елек-
триком. 1965 вступив у КПРС. 1967 закінчив вечірній відділ елект-
ромеханічного факультету Донецького політехнічного інституту, став 
майстром.

З 1960-х, захищаючи права робітників, постійно звертався до міс-
цевих і центральних партійних органів зі скаргами на порушення ад-
міністрацією трудового законодавства і техніки безпеки. 1969 висту-
пив ініціатором колективного листа до ЦК КПРС про незаконні дії 
адміністрації, який підписали 130 чоловік.

Н. намагався створити на шахті групу захисту прав робітників. 
1970 виключений з КПРС із формулюванням «за провокаційний 
лист» і скоро звільнений з роботи. Апеляції до з’їзду КПРС та звер-
нення до суду виявилися марними. Декілька років не мав роботи.

1971 намагався зв’язатися з посольствами західних країн у Мос-
кві, щоб передати документи, але був затриманий співробітниками 
КГБ і відравлений у Донецьк.

13.01.1972 Н. заарештований за звинуваченням за ст. 187-І КК 
УРСР у зведенні наклепів на радянський державний та суспільний 
лад і постановою суду від 14.06. 1972 направлений на примусове лі-
кування у Дніпропетровську спецпсихлікарню (СПЛ). У 1975 переве-
дений до психлікарні загального типу (ПЛ) і 26.03.1976 звільнений.

Рік не працював. На початку 1977 звернувся до Норвезького по-
сольства в Москві з проханням надати йому політичний притулок. 
Заарештований, коли виходив з посольства, запроторений у Донець-
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ку міську ПЛ. Через півтора місяця втік. Переховувався в Брянських 
лісах, але був пійманий працівниками КГБ і кинутий у Дніпропет
ровську СПЛ. За непослух його карали «лікуванням» нейролептика-
ми. Переведений у Донецьку міську ПЛ.

У травні 1980 Н. звільнений. У вересні 1980 експерт Робочої ко
місії з розслідування використання психіатрії в політичних цілях хар-
ківський психіатр А.Коряґін обслідував Н., визнав його здоровим, а 
історію хвороби Н. і свій висновок передав на Захід.

У листопаді 1980 Н. звертався до профспілкових об’єднань Вели-
кобританії з проханням посприяти створенню вільних профспілок в 
СРСР. У грудні 1980 зустрівся з кореспондентом газети «Вашинґтон 
Пост», який приїхав у Донецьк, розповів йому про свою госпіталіза-
цію на декілька років у СПЛ за виступи на захист прав робітників, 
зумів організувати йому зустріч з шахтарями, які розповіли про своє 
життя.

12.12.1980, через три дні після цієї зустрічі, на квартиру Н. прибу-
ла бригада санітарів. Вони ввели йому укол прямо через одяг (Н. від 
цього втратив свідомість) і відвезли до районної психлікарні. Коли 
через декілька днів Н. відвідала в лікарні сестра, він її не впізнав.

Постановою суду 06.01.1981 Н. утретє направили у Дніпропет
ровську СПЛ. З 1982 він перебував в Алма-Атинській СПЛ. У травні 
1983 в Н. з’явилися сильні болі в шлунку, рвота. Лікарі діагностува-
ли рак шлунка. 22.06.1983 Н. оперували, після чого йому на деякий 
час полегшало. У вересні 1983 Н. перевели в Донецьку ПЛ, де трима-
ли на знеболюючих препаратах.

Весною 1984 Н. помер.
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