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ДО ЧИТАЧА 
(Передмова до видання 2006 року)

Харківська правозахисна група (ХПГ) пропонує увазі чита-
чів результат своєї десятирічної праці — перший том міжнародно-
го біоґрафічного словника дисидентів країн Центральної та Схід-
ної 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 Лясній 
поблизу Варшави на міжнародній конференції учасників і дослід-
ників опозиційних рухів з 14 країн колишнього радянського блоку, 
організованої Центром «Karta» («Хартія») (за участю Форуму Цент-
ральної 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 науково-дослідним і просвітницьким центром 
«Меморіал» (Москва) у межах міжнародних проектів «Час дисиден-
та» та «Східна Європа — спільна земля» за сприяння Національного 
фонду підтримки демократії (США). Центр «Karta» і «Меморіал» ко-
ординують роботу національних дослідницьких груп, представлених 
науково-дослідними центрами, неурядовими організаціями і неза-
лежними дослідниками Азербайджану, Бєларусі, Болгарії, Вірменії, 
Грузії, Естонії, Німеччини, Криму, Литви, Латвії, Македонії, Мол-
давії, 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 меж, що випливають зі специфіки ди-
сидентських рухів у різних країнах. У Словник не включений період 
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збройної боротьби проти насадження комуністичної системи в Цент-
ральній та Східній Європі.

Принципи відбору персоналій Словника такі. У видання ввійшли 
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 бо-

ротьба (однак, її епізоди можуть бути частиною персоналії 
Словника, якщо особа пізніше долучилася до дисидентсько-
го руху);

— жили в еміґрації;
— 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 оціночного підходу редакції до значимості його ролі 
в русі. Ми видаємо те, що зуміли напрацювати на цей час. 
У наших планах видання наступних томів (частин).

Робота над Словником ішла в такий спосіб. Його розділи були 
розподілені між групами і центрами в країнах Центральної та Схід-
ної Європи і державах, що відродилися чи утворилися на території 
колишніх СРСР та Югославії (проект не охоплює колишні комуніс-
тичні держави, що знаходяться поза межами цього реґіону, а також 
Середню Азію і Казахстан). Кожен розділ, підготовлений національ-
ним 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 за-
ходів, офіційних організацій, а також інших суспільно-полі-
тичних реалій у комуністичних країнах.
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Структура біоґрафічної статті містить у собі:
— коротке повідомлення про значення особистості в дисидент-

ському русі (в Інтернет-версії це анотація статті);
— фотоґрафію;
— власне текст біоґрафічного нарису, зосереджений на описі 

дисидентської 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 розши-
рити розділ, присвячений дисидентському рухові в своїй країні.

Квота України в Словнику складала 120 біографій. Вони бу-
ли написані російською мовою різними авторами і перекладені ук-
раїнською Василем Овсієнком. Для українського видання ми збіль-
шили кількість біоґрафічних довідок до 208 біоґрафій і ввели нові 
статті до ґлосарію. Словник доступний в Інтернеті на сайті «Музей 
і архів дисидентського 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 архівно-слідчих справ: обвинувальні висновки, вироки 
тощо.

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

Євген Захаров, координатор 
української частини проекту
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АЙРІКЯН ПАРУЙР АРШАВІРОВИЧ

Айрікян Паруйр Аршавірович (вірм. Պարույր Հայրիկյան, нар. 
05.07.1949, м. Єреван, Вірменія).

Лідер Національної об’єднаної партії, правозахисник, політичний 
діяч. Політв’язень (1969–1973, 1974–1987).

У 1956–1966 рр. навчався в школі. Працював електриком на три-
котажній фабриці і навчався в Єреванському політехнічному інс-
титуті. 1966 став членом підпільної Національної Об’єднаної партії 
(НОП). Засновник і лідер її — художник Гайк Хачатрян. Партія ви-
дала перший номер газети «Парос» («Маяк»), поширювала свою про-
граму і статут, статті про радянську національну політику. Це була 
партія з твердою дисципліною, суворою конспірацією, з присягою 
і клятвою вірності, з покорою командирові. Молодіжну структуру 
НОП «Шант» («Блискавка») очолив 17-річний Паруйр. Мета — вив-
чати історію вірменського народу, стежити за чистотою мови, боро-
тися проти асиміляції, за єдність народу. 

1968, після арешту керівництва НОП, А. став фактично керів-
ником партії. Незабаром після того, як 24.04.1969 група «Шант» ор-
ганізувала радіопередачу біля пам’ятника жертвам геноциду 1915 р., 
6 її членів, у т. ч. А., були теж арештовані і звинувачені у проведенні 
антирадянської агітації і пропаганди (ч. 1 ст. 65 КК ВірмРСР, аналог 
ст. 62 КК УРСР) та участі в антирадянській організації (ст. 67 КК 
ВірмССР — аналог ст. 64 КК УРСР). 

На «процесі двадцятирічних» юнаки визнали деякі інкриміно-
вані їм дії, але заявили, що не вважають їх злочинними. Суд «вра-
хував їхню молодість і недостатню політичну зрілість», позитивні 
характеристики з роботи і навчання та засудив А. до позбавлення 
волі в таборах суворого режиму на 4 р. (прокурор вимагав 7), Азата 
Аршакяна і Ашота Навасардяна — на 2 р., Р. Барсегова і А. Хачатря-
на — на 6 міс. За надто м’який вирок суддя був переведений на ро-
боту в архів. 

Термін А. відбував у таборі ЖХ-385/3-5, Мордовія, сел. Барашево. 
Там у 1973 р. познайомився з українськими політв’язнями В. Чорно-
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волом та В. Стусом. Брав участь в акціях протесту, в голодуваннях. 
2,5 р. з 4 провів у камерах під слідством, у карцерах і ПКТ. 

У 1973 А. разом з членом НОП Аршакяном запропонував внести 
зміни в програму і статут НОП. Нова програма відкидала антико-
мунізм і антимарксизм, виключала екстремістські методи та засто-
сування насильства. Мета — вихід Вірменської РСР зі складу СРСР 
на підставі Конституції СРСР. НОП визначила себе як національ-
но-демократичну, загальновірменську організацію, членом якої мо-
же стати кожен вірменин незалежно від його політичних і релігій-
них переконань і навіть партійної приналежності, якщо тільки він 
готовий поставити «інтереси нації вище особистих вигод і інтере-
сів». На чолі НОП повинна стояти партійна Рада, що складається 
з керівників (командирів) угруповань. Керівника партії обирають 
члени Ради. Всі рішення приймаються голосуванням. Рішення Ради 
є обов’язковим для виконання членами НОП. 

1973 А. звільнений, перебував під адміннаглядом. Щоб відвер-
нути від громадської діяльності, йому пропонували вступити в ін-
ститут. «Навіщо Вірменії ще один інженер? Патріоти для неї важ-
ливіші», — відповів А. На підпільних зборах командирів обраний 
керівником НОП і реорганізував партію. З’явилися листівки, бро-
шури, написи на будівлях, був спалений величезний портрет Леніна 
на стіні готелю «Інтурист». Розуміючи, що лише гласність, контакт 
зі світовими ЗМІ зроблять нову тактику дієвою, А., порушивши ре-
жим нагляду, таємно поїхав до Москви, зустрівся там з видатними 
дисидентами. Цим НОП засвідчила відмову від русофобії і що вона 
є частиною всесоюзного правозахисного руху. 

5.02.1974 заарештований і засуджений районним судом у Єре-
вані на 2 р. таборів суворого режиму за «порушення режиму нагля-
ду». Після оголошення вироку переведений у СІЗО КДБ, де проти 
нього порушено нову справу за ч. 2 ст. 65 і ст. 67 КК ВірмРСР. Вин-
ним себе не визнав. Останнім словом поставив суд у скрутне стано-
вище: «Громадяни судді! У нашого народу багатовікова історія. Були 
мільйони жертв серед вірмен, але жодного разу не було в історії, щоб 
вірмени судили вірменина тільки за патріотизм, за те, що він бажає 
незалежності свого народу. Ви — перші вірмени в історії, яким нале-
жить винести вирок за вірменський патріотизм! Хай вічно живе Вір-
менія! Слава героям-борцям!». 

Карався у Мордовії (пос. Озерний, таб. ЖХ-385/17-А), на Уралі. 
У грудні 1976 А. як секретар НОП, В. Чорновіл як редактор журна-
лу «Український вісник» і Володимир Осипов як редактором журна-
лу «Вече» підписали розроблений ними проект «Статусу політв’язня 
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СРСР» (відомий як «мордовський варіант») і 17.01.1977 направили 
його владі. А. перейшов на Статус явочним порядком 10.12.1976 р. 
Весною 1976 його возили до м. Саранськ на «профілактику», про-
понували відмовитися від політичної діяльності. Влітку т. р. повер-
нули до табору 17-А. Щоб підтримати вірмен — членів НОП, у день 
пам’яті жертв вірменського геноциду (24 квітня) В. Стус заявив, що 
вважає себе членом-симпатиком НОП. Його підтримали В. Чор-
новіл, В. Овсієнко, М. Хейфец, С. Солдатов та ін. одноденною голо-
дівкою солідарності. 

А. організував у таборі «Фонд репресованих» (продуктову до-
помогу тим, хто позбавлений ларка), який пізніше назвали «ім. Ай-
рікяна». 30.10.1976, коли у В. Стуса відібрали всі рукописи віршів, 
А. запропонував оголосити голодівку у всіх політичних зонах з ви-
могою повернути рукописи. Через витончено створені ним таємні 
канали оповістив усі зони. Восени А. возили до КДБ Вірменії, там 
йому повідомили про повернення поетові 100 рукописів. 

18.02.1977 А. помістили до СІЗО, там він подав серію заяв на 
підтримку жінок-політв’язенок, що знаходились у сусідній зоні. 
Брав участь у виснажливій поетапній 100-денній «холодовці» (кві-
тень — липень 1977-го, окрім їжі, відмовилися від в’язенського одя-
гу і сиділи в карцерах в одній білизні). Після 2-х місяців ПКТ А., 
В. Чорновіл і В. Осипов відправлені до табірної лікарні. 31.03.1978 А. 
етапували до Москви, де пропонували звільнення в обмін на виїзд 
за кордон. Після відмови перевели до табору ВС-389/35, Пермська 
обл. У 1980 р. в ПКТ провів 7 місяців поспіль, включаючи 27 діб 
карцеру без перерви. 

У жовтні т. р. А. переведено у СІЗО м. Пермі. Дружині Єлені 
Сиротенко погрожували кримінальною справою за «хабар» (за бан-
деролі, надіслані на ім’я вільнонайманого робітника). Доказів не бу-
ло, та А. знову засуджено на 3 р. таборів суворого режиму. При тому, 
по закінченні політичного терміну, мав бути направлений до кримі-
нального табору.

1987 звільнений. Повернувся в Єреван і разом зі своїми сорат-
никами з НОП створив об’єднання «Національне самовизначення». 

8.09.1987 в Москві А. від імені Вірменського комітету захисту 
політв’язнів, а В. Чорновіл від імені Української ініціативної групи 
за звільнення політв’язнів (голова М. Горинь) підписали заяву про 
створення Вірменсько-Українського комітету захисту політв’язнів. 
Мета: звільнення всіх політв’язнів і створення гарантій, які виклю-
чали б політичні репресії в майбутньому. Висунули ідею створення 
Міжнаціонального комітету захисту політв’язнів. 
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Увечері 7.12.1987 А. приїхав до Львова. 8.12 він, М. Горинь, 
В. Чорновіл, І. Гель мали їхати до Москви на Міжнародний семінар 
з гуманітарних питань. Усі були затримані «за підозрою у спекуляції 
і перевезенні наркотиків» і на семінар не потрапили. 

10–14.01.1988 в Єревані відбулася нарада представників націо-
нально-демократичних рухів народів СРСР: від Вірменії — А., від 
Грузії — Мераб Костава, від України — В. Чорновіл, М. Горинь). 
Прийнято заяву з мінімальними вимогами: 1) ввести в конституції 
всіх республік статті про державну мову кожної нації; 2) повернути 
на батьківщину і відновити державність силою депортованих народів. 

У лютому 1988 А. звинуватив владу СРСР в організації погромів 
вірменського населення в м. Сумгаїті і був заарештований за звину-
ваченням у «розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і проведенні 
антирадянської діяльності». У той час популярність А. була така ви-
сока, що він міг очолити країну. Тоді ПВР СРСР позбавила його гро-
мадянства, спеціальним літаком його вивезли в Ефіопію. Переїхав 
до США, став фактичним лідером дисидентської еміґрації, був об-
раний головою міжнародної організації «Демократія і незалежність». 

У травні 1990 р. А. заочно обраний депутатом Верховної Ради 
Вірменії. Поновлений у громадянстві, у вересні 1990 повернувся до-
дому. Був членом постійної комісії ВР з питань утвердження держав-
ної незалежності і національної політики, секретарем депутатської 
групи «Вільні парламентарії». У 1995 р. знову обраний до парламен-
ту, працював членом постійної комісії зовнішніх відносин, очолюю-
чи партію «Національне самовизначення». У 1998–1999 керував ко-
місією з підготовки конституційних змін при президентові Вірменії. 

У 1999–2002 — голова комісії з питань прав людини Вірменії. 
У 2002 обраний лідером партії «Об’єднане Самовизначення», яке ви-
сувало його в лютому 2003 на пост Президента Вірменії. 

А. кілька разів відвідував Україну, зокрема, був на похороні 
В. Чорновола 29.03.1999, виступив на вечорі його пам’яті 24.12. 2007. 

Бібліоґрафія:

I.

Два дні у Львові // Український вісник. Випуск 11–12 (об’єдна-
ний). Січень–березень 1988 року Київ–Львів. Передрук Закордонно-
го представництва УГС. Нью-Йорк, 1989. — С. 213–217. 

Інтерв’ю П.Айрікяна про В. Стуса і про себе 11.09.1999 на Байко-
вому цвинтарі в Києві. http://khpg.org/archive/index.php?id=1243878570 
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II.

Хроника текущих событий, вып. 16, 34, 40. 
Михаил Хейфец. Украинские силуэты: [Сб. очерков]. — Су-

часнiсть, 1983. — 287 с.; Те ж: Українські силюети. — Сучасність, 
1984. — 237 с.; Те ж // Поле відчаю й надії. Альманах. Упоряд. Рома-
на Корогодського. — К.: 1994. — С. 137–392. 

Михаил Хейфец. Военнопленный секретарь: Повесть о Паруй-
ре Айрикяне. — Лондон: OPI, 1985. — 238 с. Переклад на вірм. мо-
ву; Избранное. В трех томах. Харьковская правозащитная группа. — 
Харьков: Фолио, 2000. — Т. 3: Украинские силуэты. Военнопленный 
секретарь. — 296 с.

Український вісник. Громадський літературно-художній та суспіль-
но-політичний журнал. Випуск 7, 8, 9–10. — Торонто-Балтимор: «Смо-
лоскип» ім. В. Симоненка, 1988. — С. 112, 167, 177, 183, 185, 187, 267. 

Український вісник. Випуск 11–12. — ЗП УГС. Нью-Йорк, 
1989. — С. 208–222. 

Григорян Владимир. Айрикян — каким я его вижу. — Ереван: 
ОНС, 1998. — 32 с. 

Чорновіл Вячеслав. Твори: У 10-и т. — Т. 4. Кн. 1. — К.: Смоло-
скип, 2005; Т. 4. — Кн. 2. — 2005; Т. 5. — 2007. — За іменним покаж-
чиком. 

Горинь Михайло. Запалити свічу. Харківська правозахисна гру-
па; Упорядник В.Овсієнко. Художн.-оформлювач Б.Є.Захаров. — 
Харків, 2009. — С. 210–215, 223, 256.

Василь Овсієнко



1031

АЛЕКСЕЄВ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

АЛЕКСЕЄВ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Алексеєв Михайло Володимирович (рос. Алексеев Михаил Вла-
димирович, нар. 01.11.1958, м. Джезказґан Казахської РСР).

Робітник, останній політв’язень особливого режиму.
Освіта середня. Відслужив у війську. Працював завгоспом на-

уково-дослідного інституту в Ялті. Слухав зарубіжні радіостанції, 
захоплювався західним способом життя, прагнув виїхати за кордон. 

1981 р. заарештований за купівлю 20 марок ФРН, 17.12 засудже-
ний судовою колегією у кримінальних справах Ялтинського міськ-
суду за ч. 1 ст. 80 КК УРСР («Порушення правил про валютні опе-
рації») та ч. 1 ст. 154 КК УРСР («Спекуляція») до 3 р. позбавлення 
волі в колонії загального режиму. У зоні працював санітаром. Пи-
сав вірші, вів записи, які згодом були визнані «антирадянськими». 
Звільнений 1984 р., відбувши термін. 

Працював електриком на текстильній фабриці в м. Коростишів 
Житомирської обл. Намагався створити підпільну молодіжну органі-
зацію. 12.11. 1985 р. заарештований за звинуваченням у незаконному 
виготовленні, зберіганні та збуті наркотиків і 18.02. 1986 засуджений 
судовою колегією у кримінальних справах Житомирського облсуду 
за ч. 2 ст. 229-1 КК УРСР до 7 р. ув’язнення в колонії суворого режи-
му. Разом з ним засуджений на той же термін 20-річний Євген Кро-
панцев. Покарання А. відбував у колонії ЯЮ-309/179 (м. Житомир).

24.11. 1986 р. працівники слідчого відділу УКГБ при РМ УРСР 
по Житомирській обл. вилучили в А. зошити і листи з записами «ан-
тирадянського, наклепницького змісту» (близько 40 с.). Того ж дня 
він заарештований і засуджений судовою колегією з кримінальних 
справ Житомирського облсуду на виїзному засіданні прямо в зоні 
за ч. 1 ст. 62 КК УРСР (з урахуванням ст. 2, 26, 42, 43) та ч. 1 ст. 70 
КК РРФСР до 10 р. позбавлення волі (з зарахуванням відбутих 1 р. 
і 12 діб) з конфіскацією майна (справа № 56). Визнаний особливо 
небезпечним рецидивістом. Свідками на суді були карні в’язні, які 
показали, що А. «закликав повалити радянську владу». Кінець тер-
міну мав би настати 12.11. 1995 р. 
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23.02. 1987 р. А. прибув етапом на дільницю особливого режиму 
колонії ВС-389/361 (сел. Кучино Чусовського р-ну Пермської обл., 
Росія). Опинившись у середовищі, до якого давно прагнув, А. швид-
ко зайняв безкомпромісну позицію, включився в боротьбу за права 
політв’язнів. Так, 17.06. 1987 А., І. Сокульський, М. Горбаль, П. Ру-
бан і М. Горинь відмовилися вийти на роботу та оголосили голоду-
вання на знак солідарності з ув’язненими в ШІЗО Л. Лук’яненком, 
М. Ніклусом і Г. Приходьком, яких капітан Ґатін покарав за відмову 
працювати на укріпленням огорожі («запрєток»). 

07.11.1987 разом з І. Кандибою І. Сокульським, П. Рубаном 
і Г. Приходьком перейшов на Статус політв’язня (вимоги: повернен-
ня на батьківщину для відбуття покарання, скасування примусової 
праці, стрижки наголо та носіння нагрудних знаків, надання можли-
вості працювати за фахом, регулярні побачення, свобода листуван-
ня, перегляд справ). Також вимагали порушити кримінальні справи 
проти начальника Скальнинського районного УКҐБ Пермської обл. 
полковника Афанасова, майорів КГБ Балабанова, Васілєнкова, За-
харова, Лукашова, начальника табору майора Долматова, начальни-
ка ВС-389/35 Осіна, майора МВС Максіна, начальника ВС-389/37 
полковника Хорькова та інших. 

У зв’язку з ліквідацією дільниці особливого режиму в Кучи-
но 08.12.1987 у числі 18 в’язнів перевезений до установи ВС-389/35 
(ст. Всехсвятська, пос. Центральний), де й далі утримувався в ка-
мері. За час ув’язнення провів у карцерах близько 80 діб.

30.02. 1988 р. Указом ПВР СРСР про помилування в’язнів тер-
мін А. скорочено на 1/3. Указом ПВР СРСР від 30.11. 1988 А. звіль-
нений 2.12 — останнім з політв’язнів особливого режиму. При цьому 
за ним залишено виконавчий лист на 900 руб. 

Деякий час жив у матері в Леніногорську Східно-Казахстан-
ської обл., з 1989 — в Москві. Працював секретарем Московської 
Гельсінкської групи.

Бібліоґрафія:

Інтерв’ю з Михайлом Алєксєєвим // «Український час» (Дніп-
ропетровськ–Львів), 1989, № 1. — Лютий. 

Овсієнко Василь. «Іди, і не гріши більше…» // Вечірній Київ, 
1994. — 26 серпня. 

Архів Меморіального музею історії політичних репресій і то-
талітаризму в СРСР, м. Пермь, Росія. 

Вахтан´ Кіпіан, Василь Овсієнко
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Анаденко Фрідріх (Фред) Пилипович (нар. 29.06. 1937, бухта Де-
Кастрі Ульченського р-ну Хабаровського краю, Росія). 

Інженер-випробувач стратегічних ракет; автор критичної книж-
ки про соціалізм «Нормальний хід». 

Батько, Пилип Миколайович (1907–1994), родом з Білорусі; як 
військовий був посланий на Далекий Схід. Мати, Олександра Авра-
амівна Безугла (1913–1998), родом з Кубані. Її батько теж посланий 
туди для створення риболовецьких промислів. 

Народжений у рік Великого Терору, Фред дізнався про нього 
в 1956 р. з доповіді М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС. Доти був «пра-
вовірним комсомольцем». Навчався у військово-морському училищі 
в Пушкіні, під Ленінградом. Щоб дізнатися, що таке «культ особи», 
самостійно вивчав марксистсько-ленінську філософію. 

1959 закінчив Севастопольське вище військово-морське учили-
ще за фахом інженер ракетної зброї і 1960 р. направлений на космод-
ром Байконур (м. Ленінськ Кзил-Ординської обл., Казахстан). Зай-
няв посаду інженера-випробувача стратегічних ракет. 1960 р. всту-
пив у КПРС. Готувався скласти кандмінімум.

1960 р. одружився. Дочки Уляна 1961, Поліна 1964 р.н.
Коли в жовтні 1964 М.Хрущов, який за два тижні перед тим 

побував у Байконурі, був усунутий з посади Першого секретаря ЦК 
КПРС, А. знову засів за літературу — історичну, економічну. Ґрун-
товно вивчив «Капітал» К. Маркса. З колеґами Володимиром Волко-
вим, Євгеном Спічаком обговорював політичні питання і прийшов 
до висновку, що в СРСР насправді не соціалізм, а лжесоціалізм. По-
чав записувати свої міркування.

1968 р., після окупації Чехословаччини, А. вирішив, що має піти 
з армії, бо не зміг би душити демократію. Мав конфлікт з парторгом 
через нешляхетні методи розбирання особових справ. Демонстра-
тивно пішов з партзборів, з парткомісії. У жовтні 1968 р. виклю-
чений з КПРС за «порушення Статуту і відмову виконати партій-
не доручення». У чині майора, нагороджений кількома медалями 
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за бездоганну службу, 1970 р. пішов у запас і в березні приїхав із 
родиною в Київ. 

6 р. працював у метрополітені, 6 р. на фабриці технічних папе-
рів. Тим часом писав книжку «Нормальний хід», у якій мав поясни-
ти, чому в СРСР не соціалізм, а лжесоціалізм, як з часом він вийде 
на нормальний шлях і трансформується в нормальне суспільство. 
Фраґменти книжки з 1980 р. посилав на рецензію давньому одно-
думцеві В.Волкову, не вдаючись до жодної конспірації. 

Несподівано 2.04.1982 р. в помешканні А. відбувся обшук, ви-
лучено 22 зошити та 135 окремих аркушів (разом біля 900) та все 
листування. Виявилося, що його листуванням цікавився ще один 
читач: КГБ. Одночасно обшуки відбулися у В. Волкова в Москві та 
в сестри А. киянки Наталі Федотової, яка передрукувала перші гла-
ви книжки. Автор опинився в СІЗО КГБ УРСР. 16.06 в Київ викли-
кали В.Волкова і заарештували на вокзалі. 

Через два дні після арешту А. відмовився давати покази, за-
явив, що проводив наукове дослідження за науковою методикою, і 
він не винен за результат. Щоб не марнувати часу, на допити ходив 
із книжками, а слідчий «шив» справу, виписуючи з рукописів А., що 
йому потрібно було. У камеру не давали газет, не було радіо. 

А. сам запропонував провести психіатричну експертизу. Пав-
лівська лікарня у липні 1982 визнала його осудним. У жовтні Київсь-
кий міський суд, незважаючи на те, що праці А. не набули ніякого 
поширення, що означає відсутність факту «агітації і пропаганди», 
виніс вирок за трьома кодексами. За ч.1 ст. 62 КК УРСР, ст. 70 КК 
РРФСР та ст. 56 КК КазРСР засуджений на 7 р. ув’язнення в таборах 
суворого режиму та 5 р. заслання; В. Волков — на 5 р ув’язнення та 
2 р. заслання. На суд були викликані свідками всього 5 осіб: Є. Спі-
чак, сестра, дружина і дочки А., які не дали показів проти нього. 
Суд «обґрунтував» наявність наміру підірвати радянську владу од-
ним реченням: «Як видно з матеріалів справи». 

Головне звинувачення: «Анаденко отрицает факт построения 
социализма в СССР, пытается обосновать невозможность социалис-
тических преобразований в современном мире и тем самым подорвать 
авторитет коммунистического движения, в связи с чем пишет: «Чем 
больше стран становятся на путь социализма, чем многочисленнее 
становятся коммунистические партии, тем глубже кризис коммунис-
тического движения». 

Далее он твердит об отсутствии в СССР демократических сво-
бод и сравнивает советский государственный строй с фашистским и, 
предсказывая ему гибель, изрекает: «Чудовищная смесь фашистского 
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отношения к правам человека, товарного производства и коммунисти-
ческой фразеологии, господствующей в СССР, долго продержаться не 
сможет…”».

Суд позбавив А. і Волкова офіцерських звань і вийшов з пред-
ставленням до ПВР СРСР про позбавлення їх державних нагород, 
також постановив знищити рукописи А. і Волкова «как предметы, не 
представляющие никакой ценности». 

22.12.1982 р. А. етапом вивезений у Мордовію. У табір ЖХ-385/3–4, 
що в сел. Барашево Теньгушовського р-ну, прибув 30.12. Тут були 
політв’язні В. Стрільців, Ю. Бадзьо, Ю. Мельник, Д. Мазур, пізніше 
Володимир Делидівка, Г. Куценко, Євген Анцупов, Г. Алтунян. 

Оскільки вирок А. був надто інформативний (28 с.), його на 
руки не дали. Зона ж вимагала: «Покажи вирок». Тоді А. попросив 
спецчастину надати йому вирок для написання скарги. Його зачи-
нили під замок, але він передав вирок через кватирку в зону. Його 
прочитали і повернули.

Політв’язні-«антирадянщики» (чоловік 30–40) становили кістяк 
табору. Вивчали юриспруденцію, писали скарги та заяви, відзнача-
ти голодівками День політв’язня — 30 жовтня та 10 грудня — День 
прав людини, сиділи в карцерах. По неділях влаштовували своєрідні 
семінари з обміну прочитаним. Робота — шиття рукавиць — і режим 
здавалися неважкими. Це була справжня школа, яка пригодилася 
згодом на волі. 

У грудні 1986 Теньгушовський районний суд виніс вирок: пере-
вести А. на тюремне утримання до кінця терміну. Тримали в БУРі. 
Та в лютому 1987 р. його разом з іншими в’язнями вивезли етапом 
у Москву, відтак у Київ. Тоді під тиском Заходу в СРСР почалася 
кампанія звільнення політв’язнів. Вимагалося небагато: письмово 
пообіцяти, що не будеш порушувати закону. Розмову про це вла-
штували в присутності батька і сестри Наталі (дружина тим часом 
розірвала шлюб). А. написав, що не вважає себе винним, але ві-
тав ліквідацію інституту політв’язнів, зобов’язався дотримувати-
ся закону, проте буде вимагати, щоб закону дотримувалася і влада. 
16.03.1987 р. А. звільнений за Указом ПВР СРСР від 12.03 про по-
милування. 

Жив у Києві у батьків, а працював у будівельній бригаді в рад-
госпі «Бортничі». Одружився з Ніною Мостепановою. 

З’їздив у Москву, встановив контакти з дисидентськими колами, 
зокрема, з Сергієм Григорянцом, який видавав журнал «Гласность».

Коли влітку 1987 р. за ініціативою С. Набоки виник Українсь
кий культурологічний клуб, А. підтримував контакти з ним. 
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Клопотаннями В.Волкова, пленум Верховного Суду СРСР на 
протест Голови Верховного суду СРСР 27.09. 1988 р. скасував вирок 
і справу переведенням припинив за відсутністю складу злочину. За 
реабілітацією, після року зволікань, А. повернули житло, сплатили 
компенсацію, за яку зміг купити меблі.

Восени 1988 А. вступив у Демократичний Союз (лідер В. Ново-
дворська). Брав участь у написанні Програми партії. З розвалом СРСР 
робота Київської організації ДС припинилася. Для А. завжди най-
важливішими були загальнодемократичні норми. Коли ж виникла 
українська національна держава, він засів за історію. А. співпрацює 
з Міжнародним товариством (колишніх) Радянських Політв’язнів, 
входить в Українську секцію, яка опікується політв’язнями і реп-
ресованими, надає їм гуманітарну допомогу, також багатодітним, 
дитячим будинкам. Дійсний член Української секції Міжнародного 
товариства прав людини, постійно бере участь у проведенні Міжна-
родних конкурсів шкільних та студентських робіт з прав людини. 

Бібліоґрафія:
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№ 4. — С. 6–9. 
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Андрушків Степан Семенович (нар. 06.01.1926, с. Конюхи Козів-
ського (колись Бережанського) р-ну Тернопільської обл.).

Учасник підпілля ОУН, Норильського повстання, переслідуваний на волі.
З селянської родини. За Польщі закінчив 6 класів. За німецької 

окупації примусово вивезений до Львова, де юнаків перед вивезен-
ням до Німеччини вчили робітничих професій. У травні 1942 р. втік 
з тієї школи до тітки в Бережани. Там прилучився до підпілля ОУН. 
За завданням провідників збирав зброю і заготовляв продукти. 

У 1943 вивезений в Австрію, вступив в ОУН. Одержував українсь-
кі газети з Берліна, з Відня, вів пропагандивну роботу. У 1945 р. на-
магався прилучитися до підрозділу УПА, щоб перейти в американсь-
ку зону, але потрапив у совєцький полон. Пройшов фільтраційний 
табір і примусово мобілізований у Совєцьку армію. У квітні–травні 
брав участь у бойових діях проти окремих угрупувань вермахту на 
території Австрії. Цілий місяць новобранців гнали пішки з Австрії 
через Угорщину, Румунію, у місті Клуж-Напока посадили у заліз-
ничні вузькоколійні вагони. Під Одесою перевантажили у товарняки 
і ще місяць везли у Маньчжурію. 

На той час Квантунська армія вже капітулювала. У ті ж вагони-
товарняки повантажили полонених японців, і 162-а мобільна тран-
спортна рота, в якій служив А., супроводжувала їх, а потім охороня-
ла в Іркутську. Відтак рота переведена в Челябінську обл., на Урал, 
згодом будувала дорогу на Китай. За невиконання норми карали: не 
повертали на ночівлю в казарми.

За доносом одного солдата, який теж був мобілізований в Австрії, 
3.02.1948 р. А. був заарештований. У нього відібрали зимовий одяг, ви-
дали літній — і до суду він мерз у холодній штрафній камері військової 
частини. 14.04.1948 р. «тройка» за звинуваченням у «зраді батьківщини» 
під час перебування в Австрії (ст. 58-1 КК РРФСР) та «антирадянську 
агітацію» (ст. 58-10) призначила А. відповідно 25 і 10 р. ув’язнення. 

Працював у кам’яному кар’єрі в Челябінську. Під осінь 1948 р. від-
правлений у Красноярськ, далі в’язнів баржами, які тягнув пароплав, 
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два тижні етапували до Дудінки. Мерли від дизентерії: доїхала хіба 
половина. У Норильську А. потрапив у 4-й Горлаг — «государственный 
особорежимный лагерь». Довбали мерзлоту, закладали фундамент за-
воду «Медьстрой». Там А. працював як муляр майже до звільнення.

1950 р. в «Горлаг» прибув П. Саранчук — двоюрідний брат і од-
ноліток А. З ним довелося побути місяців чотири. 04.06.1953 р. по-
чалося Норильське повстання, яке тривало до 04.08. Основні події 
розгорнулися в сусідньому, третьому каторжному таборі. 

12.08.1955 р. спецкомісія з Красноярська переглянула справу А. і звіль-
нила його «умовно-достроково». Вихідцям з Західної України було заборо-
нено повертатися в рідний край, хіба у східну чи південну Україну. 

А. поїхав до друга в Апостолівський р-н Дніпропетровщини, від-
так улаштувався на завод «Юждомнаремонт», одержав паспорта і пе-
рейшов на роботу муляром у технікум, жив у студентському гуртожит-
ку. Через рік, 24.08.1956 р., одружився з дівчиною Галею, теж остарбай-
тером. 1959 народилася дочка Оля. Одержали кімнату в гуртожитку, де 
на весь поверх була одна кухня. 1958 р. купили половину хатини, що 
розвалювалася, маючи надію своїми руками побудувати житло.

1959 р. А поступив на вечірнє відділення будівельного технікуму. 
Після роботи їхав у технікум, і тільки пізно ввечері при освітленні 
будував житло. Дбав, щоб на всі будівельні матеріали в нього були 
накладні. Проте 1959 р. проти А. прокуратура порушила кримінальну 
справу за ст. 199 КК УРСР «Самовільне захоплення землі і самовіль-
не будівництво». На суд прийшли сусіди і засвідчили, що подружжя 
чужої праці не використовувало. Суд виніс вирок: 6 міс. виправних 
робіт з вирахування 25% заробітку та конфіскацією будівлі. Після суду 
А. запитав судді: «Яка ж конфіскація? Це ж незакінчене будівництво. 
Воно тепер моє чи не моє? Що з ним робити?» Суддя сказала: «Как 
строили, так и стройте». За 4–5 р. А. довів будівництво до кінця. 

Загалом А. 8 р. працював у технікумі, 8 р. в управлінні ринка-
ми, з 1967 р. на заводі медичного обладнання, відтак 19 р. виконро-
бом у рембудконторі. 1986 р. вийшов на пенсію. 

1991 р. А. домігся реабілітації за судимістю 1948 р. 1989 р. всту-
пив у НРУ, у 1992 очолював обласну організацію Конгресу українсь-
ких націоналістів (КУН). 1993 р. брав участь у створенні в області 
Товариства політв’язнів і репресованих і Братства вояків УПА, яке 
з тих пір очолює.

Бібліоґрафія:

Інтерв’ю С. Андрушківа 03.04.2001.
Василь Овсієнко
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Арсенич Петро Іванович (нар. 24.01. 1934, с. Нижній Березів 
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.).

Історик, етнограф, музеєзнавець, культурно-освітній і громад-
ський діяч, колекціонер. 

Син селян Арсенича Івана та Параски з дому Малковичів. 
Батько збирав продукти для УПА. Далекий родич Микола Арсенич 
(1910–1947) очолював Службу Безпеки ОУН.

1948 р. Петро поступив у Коломийське педучилище. Змушува-
ли записатися в комсомол, тому він покинув навчання і повернувся 
додому. 1949 р. вступив у Юнацьку сітку ОУН. Поширював підпіль-
ну літературу, листівки. Коли після смерті Сталіна Берія заявив, 
що влада має опиратися на національні кадри, Петра викликали 
в Яблунівський райком КПУ і запропонували складати екзамени 
на історичний факультет Київського університету ім. Т. Шевчен-
ка. Закінчив його 1958 р. за спеціальністю «Історик-музеєзнавець». 
Працював старшим науковим співробітником, завідувачем відділу 
історії Івано-Франківського краєзнавчого музею. Без відома дирек-
ції зустрічався з колишніми січовими стрільцями, офіцерами УГА, 
вояками УПА, записував їхні розповіді. 

З 1962 А. викладав археологію й етноґрафію в Івано-Франківсь-
кому педінституті. Заохочував і студентів записувати повстанські 
пісні, спогади борців за волю України. Передплачував лемківські 
газети «Наша культура» і «Наше слово» з Польщі, розповсюджував 
їх. Зібрав багато старих видань 20–30-х рр., робив з них фотокопії, 
машинописи, розсилав відбитки однодумцям. Привозив з Києва та 
Львова літературу самвидаву. 

З приходом 1964 р. в інститут В. Мороза там склалася група мо-
лодих проґресивно мислячих викладачів, які протистояли викла-
дачам-марксистам. 1.09.1965 В. Мороз заарештований. У нього ви-
лучили записи повстанських пісень, які дав йому А., і він теж був 
затриманий. Проте слідство не мало достатньо доказів, що А. збері-
гав чи розповсюджував самвидав, а сам він у тому не зізнався. Але, 
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припертий доказами, змушений був підтвердити, що Мороз давав 
йому книжку «Вивід прав України», статтю «З приводу процесу над 
Погружальським». За три доби звільнений. 

На суді В. Мороза та Д. Іващенка 20.01.1966 р. А. заперечив де-
які свої попередні покази, пояснивши, що його тероризували під 
час допитів, один слідчий схопив його за чуба. Доводив, що в лю-
бові до всього українського нема ніякого криміналу. Підтвердив, що 
справді висловлювався проти русифікації дитсадків, проти знищен-
ня пам’яток історії та культури. Така його позиція допомогла Моро-
зові захищатися. 

Скоро після суду А. як такого, що не засудив «націоналістичних 
поглядів» В. Мороза, звільнили з роботи і 28.02.1966 р. виключити 
з КПРС. Однак і після цього він допомагав дружині й синові В. Мо-
роза. Кагебісти вимагали, що А. пішов на другий його суд (17.11.1970) 
і доповів, хто як там поводився. А. не виконав цієї вимоги. 

З 1966 до 1990 р. А. — науковий працівник краєзнавчого му-
зею. Захищав у 70-рр. церкву ХVII століття в «повстанській столиці» 
Космач, де настоятелем був В. Романюк (згодом Патріарх Володи-
мир). Їздив до Києва забирати вивезений С.Параджановим іконос-
тас. Щоб зберегти церкву, домагався влаштування в ній музею. Її, 
однак, 1970 р. спалили. 

Два десятиліття, з 1966 до 1986-го, минули А. в атмосфері сте-
ження, викликів у КГБ на «профілактичні» бесіди, допити з метою 
зламати і змусити до співпраці з КГБ. Та він із самого початку за-
явив, що як трапиться йому американський шпигун, то доповість 
у КГБ, а на своїх людей доносити не буде. Наполягали, щоб напи-
сав статтю проти «українських буржуазних націоналістів». А. сказав: 
«Надайте матеріали, я їх проаналізую і, може, щось напишу». Іншим 
разом: «Беріть мене на роботу в КГБ, знайомте з літературою, я по-
думаю». 

Після арештів 1972–1973 рр. секретар ЦК КПУ з ідеології В. Ма-
ланчук на обласній партійній нараді сказав, що А. написав 20 ста-
тей, а в них нема класового підходу, він захоплюється архаїчними 
звичаями, неправильно трактує діяльність КПЗУ. Внаслідок цього 
А. 1973 р. звільнили з посади заввідділу музею і залишили рядо-
вим працівником з найнижчою оплатою. Проте А. й далі (без відо-
ма дирекції Музею) їздив по Галичині, записував спогади, збирав 
старі фотографії, поштові листівки, документи, книги. Випрошував, 
купував, обмінював. Згодом, за часів незалежності, багато зі свого 
зібрання передав у музеї Івано-Франківська, Києва, Львова, Коло-
миї, Тернополя. 
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Брав участь у написанні книги «Історія міст і сіл. Івано-Фран-
ківська область» (1971). Працював над дисертацією «Володимир Шу-
хевич — дослідник Гуцульщини», але влада виявила, що це дід Голо-
вного командира УПА, і про захист уже не могло бути й мови. 

1979 р. разом з Романом Кисем написав протест проти русифі-
кації української науки і намагався передати його через Р. Мороз за 
кордон. Писав статті про КПЗУ, про тих її членів, які раніше бу-
ли січовими стрільцями, але жодної — з похвалою радянській владі 
і КПРС. У рідному селі двічі відрізали присадибну ділянку батька 
і сестри. У грудні 1981 р. в помешканні А. органи КГБ знову вчини-
ли трус, вилучили багато літератури довоєнних видань. 

З 1988 бере участь у національному відродженні краю. У 1990 р. 
обраний депутатом обласної і міської рад, працював у комісії з пи-
тань культури і національного відродження, у комісії збирання ма-
теріалів про злочинну діяльність КПРС-КПУ, очолював комісію 
зняття пам’ятників Леніну, завідував науково-редакційним відді-
лом при управлінні культури облдержадміністрації. Учасник уста-
новчих конференцій «Меморіалу» в Києві, Товариства української 
мови ім. Т. Шевченка «Просвіта», Народного Руху України. Член 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, Республіканської 
асоціації українознавців. А. є автором 46 книг, у т. ч. про родини 
Заклинських, Шухевичів, Озаркевичів, Бандерів, 2 тисяч публікацій 
з історії та культури Прикарпаття в різних енциклопедіях, збірни-
ках, журналах, газетах. Організатор музеїв та багатьох виставок. До-
цент Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника 
з 2010 року. Нагороджений численними грамотами, подяками, орде-
нами «За заслуги» ІІІ і ІІ ступеня (2003, 2009). 

Бібліоґрафія:

І.

Повернення в інститут через 21 рік [В. Мороз] // Зах. кур’єр. — 
1991. — 18 квіт.; 

ІІ.

Арсенич Петро. Бібліографічний покажчик іст.-краєзн. публіка-
цій за 1959–1988 рр. — Івано-Франківськ, 1989; 

Якимович Б. Син карпатського краю // Дзвін. — 1994. — № 5. — 
С. 158–159; 

Арсенич Петро. Бібліографічний покажчик іст.-краєзн. пуб-
лікацій за 1959–1998 рр. (До 40-літньої праці на ниві історичного 
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краєзнавства та 65-річчя від дня народження). — Івано-Франківськ, 
1999; 

Данилюк А. Гідний син Прикарпатського краю // Дзвін. — 
2004. — № 3. — С. 158–159;

Любінець В.С. Арсенич Петро Іванович (До 70-річчя від дня на-
родження) // Відлуння віків. — К., 2004. — № 1. — С. 111–112;

Інтерв’ю П.Арсенича 20 і 22 червня 2008 року в м. Моршин. 
Архів ХПГ.

Василь Овсієнко
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БАДЗЬО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Бадзьо Юрій Васильович (нар. 25.04.1936, с. Копинівці Мука-
чівського р-ну, Закарпатської обл.)

Літературознавець, публіцист, автор політичного трактату 
«Право жити» — фундаментального наукового дослідження про націо-
нально-політичне становище українського народу в складі СРСР і то-
талітарні основи «реального соціалізму».

Народився у багатодітній селянській родині. У 1958 закінчив 
українське відділення філологічного факультету Ужгородського уні-
верситету, в 1964 — аспірантуру Інституту літератури АН УРСР. Три 
роки працював учителем, директором школи в закарпатських селах. 
З кінця 1961 — аспірант, потім співробітник Інституту літератури 
АН УРСР. З перших місяців перебування в Києві Б. веде активну 
наукову і громадську діяльність — опублікував низку масштабних 
літературознавчих статей, які дістали відгук у пресі; у 1961–1964 — 
член Ради київського Клубу творчої молоді — першої в Україні не-
формальної організації національно-патріотичного напрямку періо-
ду хрущовської «відлиги». 1964 р. одружився зі Світланою Киричен-
ко. Син Сергій, дочка Богдана.

Б. взяв участь у публічному протесті проти арештів української 
інтеліґенції на перегляді фільму С.Параджанова «Тіні забутих пред
ків» у київському кінотеатрі «Україна» 04.09.1965. За це та за відмову 
зректися своєї позиції Б. виключили з КПРС, звільнили з Інституту 
літератури, поступово позбавили можливості працювати не лише за 
фахом, але і в інтелектуальній сфері взагалі, адміністративно пере-
слідують. Останні п’ять років перед арештом Б. працював вантаж-
ником у хлібній крамниці.

У 1971 Б. звертається з листом до VI з’їзду Спілки письменників 
України (СПУ), в якому ставить питання про нерівноправне стано-
вище української культури в умовах національно-політичної несво-
боди.

У 1972 у відповідь на нову хвилю політичних арештів Б. розпочи-
нає писати трактат «Право жити». Перший варіант дослідження — 
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1400 сторінок рукописного тексту, на написання якого пішло п’ять 
років, — у 1977 був викрадений з квартири приятеля. Б. впевнений, 
що це справа рук КГБ. Наново розпочинає працювати над дослід-
женням. У лютому 1979 р. під час обшуку вилучено 450 сторінок дру-
гого незакінченого варіанту «Права жити». Через 2 місяці, 23.04.1979, 
Б. заарештований. За час між обшуком і арештом Б. написав «Від-
критого листа Президії Верховної Ради СРСР і ЦК КПРС», а також 
«Відкритого листа українським і російським історикам», у яких ко-
ротко виклав основні ідеї «Права жити».

19–21.12.1979 відбувся суд над Б., на який не допустили нікого, 
крім «спецпубліки». Б. інкримінували рукопис «Права жити», збері-
гання і розповсюдження виданої у Львові в 1937 «Програми асиміля-
ції українців і білорусів у Польщі», машинопис М.Руденка «Еконо-
мічні монологи», виступи на партзборах у 1965 з приводу протестів 
проти репресій. Б. винним себе у вчиненні злочину не визнав, дру-
жина Б., Світлана Кириченко, відмовилася давати будь-які покази. 
Засуджений Київським міським судом за ст. 62 ч. 1 КК УРСР на 
максимальний термін — 7 р. таборів суворого режиму і 5 р. заслан-
ня. Верховний суд УРСР залишив вирок у силі. 21.03.1980 прибув 
етапом у табір ЖХ-385/3-5, сел. Барашево у Мордовії.

За колючим дротом Б. продовжує боротьбу: бере участь у полі-
тичному страйку під час Московської Олімпіади, тримає голодівки 
протесту, пише гострополітичні заяви до вищих державних інстан-
цій з критикою влади. У липні 1980 на Заході опублікований протест 
Б. проти введення радянських військ в Афганістан. У західній пресі 
час від часу публікувалися й інші його заяви. 

За це Б. неодноразово позбавляли побачень з ріднею, саджали 
в карцер, переслідували його дружину і дітей. За час перебування 
Б. в неволі його дружину С.Кириченко (у 60-х роках співробітницю 
академічних інститутів літератури і філософії) 11 разів звільняли 
з роботи, навіть з посад поштарки і прибиральниці; у 1983 на комсо-
мольських зборах виключили з комсомолу сина Сергія, улаштував-
ши над ним ганебне судилище, де вимагали зректися батьків.

З 1986 Б. перебував на засланні в сел. Хандига, Якутія. На по-
чатку 1987 відмовився подати заяву з проханням про звільнення 
(«горбачовська ініціатива»). Звільнений за ініціативою влади в груд-
ні 1988.

З січня 1989 Б. живе в Києві. Активний учасник політичного 
й громадського життя. У численних інтерв’ю і статтях аналізує полі-
тичне життя в Україні, виступає на мітинґах. Весною 1990 входить 
до ініціативної групи створення опозиційної КПУ партії. У травні 
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1990 опубліковано написаний Б. «Маніфест Демократичної партії 
України». У грудні того ж року на Установчому з’їзді ДемПУ Б. об-
раний її головою. На 2-му з’їзді Б. знімає свою кандидатуру, щоб по-
вернутися до наукової діяльності, перерваної 30 років тому. Працює 
науковим редактором в Інституті філософії НАН України. Член На-
ціональної Спілки письменників України з 1996. Активно виступає 
з публіцистичними статтями на політичні теми. 

Після проголошення незалежності України влада повернула Б. 
вилучений у 1979 рукопис «Права жити». У 1996 він вийшов окремою 
моноґрафією, 1999 р. за цю книжку Б. присуджена премія Фундації 
Омеляна і Тетяни Антоновичів. 26.11.2006 нагороджений орденом 
«За заслуги» ІІІ ступеня. 

Бібліоґрафія:

I.

Відкритий лист до Президії Верховної Ради СРСР та Централь-
ного Комітету КПРС. — Нью-Йорк: Видання Закордонного пред-
ставництва Української громадської групи сприяння виконанню 
Гельсінкських угод, 1980. — 64 с. 

Право жити. Україна в складі СРСР, людина в системі тоталі-
тарного соціалізму. — К.: Таксон, 1996. — 400 с.

II.

Хроника текущих событий.– Нью-Йорк: Хроника, 1979, вып. 
52.– С. 30–31; 1980, вып. 53.– С. 72; вып. 54.– С. 41; вып. 55.– С. 7–
9; вып. 56.– С. 16, 108, 124; 1981, вып. 57.– С. 58, 83; вып. 60.– С. 63, 
81; вып. 61.– С. 40, 73, 79; 1982, вып. 62.– С. 74, 129, 140–144; 1983, 
вып. 63.– С. 82, 96, 170, 196, 197, 217.

Хроника защиты прав в СССР.– Нью-Йорк: Хроника, 1980, вып. 
36.– С. 24–25, 45, 82, 84, вып. 37.– С. 16, 63, 66, вып. 39.– С. 37, вып.  
40.– С. 34, 67; 1981, вып. 41.– С. 34, 72, вып. 42.– С. 43.

Вісник репресій в Україні.– Нью-Йорк: Закордонне представ-
ництво Української Гельсінкської Групи, 1980, вип. 5.– С. 13, вип. 
9.– С. 12, вип. 12.– С. 5, 7; 1981, вип. 5.– С. 12, 20, вип. 8.– 13; 1984, 
вип. 2.– С. 13, вип. 9.– С. 5, 9, 10, 11, вип. 10.– С. 15–16.

Світлична Н. З живучого племені Дон Кіхотів... Про людей ук-
раїнського опору // Сучасність, 1983. — Ч. 10.

Головко Т. Від дисидента до лідера партії // Трибуна, 1991. — 
№ 4.
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Г. Касьянов. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 
1960–1980 років. — К.: Либідь, 1995.– С. 10, 28, 49, 61, 70, 112, 142, 
148–150, 175, 193. 

А.Русначенко. Національно-визвольний рух в Україні.– К.: Ви-
давництво ім. О. Теліги.– 1998.– С. 166, 214, 215, 224, 225.

Куценко С. «Хочеш працювати для України, сину?..» // Літера-
турна Україна, 1999. — 6 трав.

Гаврош О. Право жити // Україна молода, 1999. — 4 верес.
Світлана Кириченко. Двадцять років тому...: Історія однієї за-

яви. — Літературна Україна, 2002. — 28 листопада. 
Валерій Кравченко. Право жити // Україна молода, № 76 (2863), 

2006. — 26 квітня.

Ірина Рапп
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БАНАЦЬКИЙ КИРИЛО ПАВЛОВИЧ

Банацький Кирило Павлович (нар. 1929 р, с. Кричильськ Сар-
ненського р-ну Рівненської обл. — п. у вересні 2001 р., м. Ківерці 
Волинської обл.) 

Ув’язнений на 25 р. за участь у «Кричильській молодіжній ОУН» 
та зв’язки з підпіллям. Активіст підпільної організації «Об’єднання» 
в м. Інта Комі АРСР. Привіз в Україну 1300 листівок.

З селянської родини. Батько служив у війську УНР С. Петлюри. 
Кирило вчився на другому курсі Костопільського училища сільсь-
когосподарської механізації. У1951 р. одружився з односельчанкою 
Оленою Куліш. У першій половині 1952 р. заарештований органами 
МГБ за розповсюдження антирадянських націоналістичних листі-
вок, зв’язок з оунівським підпіллям та участь у підпільній юнаць-
кій групі «Кричильська молодіжна ОУН». 26.08.1952 р. Військовий 
трибунал військ МГБ Рівненської обл. засудив його на 25 р. позбав-
лення волі. Разом з ним було засуджено 7 юнаків, у їх числі брати 
Степан і Семен Сороки, брати Іван та Сидір Харечко (усі сиділи 
в м. Інта).

Покарання відбував у таборах Мінерального управління («Мін-
лаг»), м. Інта Комі АРСР. Був людиною активною та діяльною. Мав 
близькі стосунки з Володимиром Леонюком, Анатолієм Булавським, 
Йосифом Слабіною та іншими політв’язнями. На початку 1956 р. 
вони створили підпільну націоналістичну організацію «Об’єднання», 
яка поставила мету продовжувати в нових умовах боротьбу ОУН за 
створення Української Самостійної Соборної Держави (Провідник 
Ярослав Гасюк). Б. був активним членом цієї організації. 

Влітку 1956 р. комісія ПВР СРСР знизила Б. термін покарання 
до 7 р. Його дружина Олена приїхала в Інту (тоді вже в’язням можна 
було виходити за зону), діждалася звільнення чоловіка. Була втаєм-
ничена в його підпільну діяльність. Після звільнення восени 1957 р. 
вони виїхали в Україну й оселилися у м. Біла Церква Київської обл. 
На прохання заступника Провідника «Об’єднання» В. Леонюка вони 
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привезли з Інти понад 1300 листівок «Колгоспнику!» та «Громадя-
нине!».

У листівці «Колгоспнику!» (автори В. Бучковський та В. Леонюк) 
стверджувалося, що вимога КПРС наздогнати США по виробниц-
тву м’яса, молока і масла спрямована не на поліпшення добробуту 
українського народу: Україна використовується як сировинна база, 
з якої колонізатори вивозять усе, залишаючи народ на напівголодне 
існування. «Годі терпіти кремлівське ярмо! Годі бути рабами! Пора 
сказати московсько-більшовицьким загарбникам: Геть з України!». 

700 шт. цих листівок Б. за завданням В. Леонюка відвіз А. Бу-
лавському в м. Олександрія Кіровоградської обл., а той своєю чер-
гою 400 шт. віддав Й. Слабіні, 100 шт. — Григорію Рябчуну, а реш-
ту — Федорові Малишевському та А.Г. Сиськову. 250 листівок Б. дав 
своєму односельчанину і шваґрові Саві Шепелю, а решту заховав 
на горищі будинку, в якому проживав разом зі Степаном Сорокою. 
Ночами 3–5.11.1957 р. Йосип Слабіна, Г. Рябчун та Степан Оленич 
розкидали листівки у сел. Хрущова (нині м. Світловодськ) і с. Табо-
рище — у районі будівництва Кременчуцької ГЕС, та в с. Аджамка 
поблизу Кіровограда. 

Стривожені появою листівок, органи КГБ розпочали розсліду-
вання цієї справи. Тоді ж вони з благословення ЦК КПУ та Прокура-
тури УРСР інспірували скасування низки постанов Комісії Президії 
Верховної Ради СРСР про дострокове звільнення з місць ув’язнення 
кількох десятків осіб. Очевидно, розраховували в такий спосіб натра-
пити на людей, причетних до листівок. Під цю «зачистку» потрапи-
ли, зокрема, Б. та С. Сорока: вони були на початку 1958 р. схоплені 
в Білій Церкві та спроваджені досиджувати свої 25-річні терміни. 
То більше, що під час обшуку в їхньому помешканні були виявлені 
згадані листівки. У цій справі були заарештовані Й. Слабіна, А. Бу-
лавський, Г. Рябчун і С. Оленич. 29.04. 1960 р. колегія в криміналь-
них справах Верховного суду УРСР (голова Чайковський Л.М., засі-
дателі Марик Г.Я. і Тришин В.Г., секретар Кравець П.Д., прокурор 
Янковський І.Й.) засудила Б. за ст. 7 ч. 2 Закону про особливо не-
безпечні державні злочини на 7 р. позбавлення волі. Цей вирок вона 
об’єднала з попереднім невідбутим терміном (8 р.), що склало разом 
15 р., рахуючи від дня оголошення вироку, без обмеження в правах.

Суд зняв як необґрунтовані звинувачення Б. в проведенні ан-
тирадянської діяльності під час відбування покарання, а також що-
до допомоги в діяльності «Об’єднання», організацію втечі з табору 
С. Сороки. Перевезення листівок в Україну, на диво, кваліфікува-
лося як товариська послуга В. Леонюку. Колегія вважала невстанов-
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леним, що Б. вів організаційну діяльність. Його звинуватили лише 
в проведенні агітації й пропаганди з метою підриву та послаблення 
Радянської влади через розповсюдження листівок антирадянського 
змісту, в яких нібито зводився наклеп на радянську дійсність. Вра-
ховано було також його визнання вини та розкаяння. 

А. Булавський дістав 10 р. (але, враховуючи його поведінку під 
час слідства й на суді, скоро термін покарання йому було знижено 
до 3 р.); Й. Слабіна 7 р.; Г. Рябчун та С. Оленич — по 3 р. позбав-
лення волі. 

Це був перший ешелон засуджених «об’єднанців». Покарання Б. 
відбував спочатку в тайшетських таборах. 24.03.1961 р. сесія Іркутсь-
кого облсуду визнала його особливо небезпечним рецидивістом і він 
був спроваджений етапом у Мордовію, де карався на особливому 
(камерному) режимі до кінця терміну (1974 р.).

З неволі Б. вийшов інвалідом. Повернувся в м. Ківерці Волин-
ської обл., де ним опікувалася дружина Олена. Тяжкими були ос-
танні роки його життя (туберкульоз, епілепсія, сліпота на одне око). 
Та все ж за незалежної України він активно включився в громадське 
та політичне життя, ставши діяльним членом Братства ОУН-УПА. 
Реабілітований 1992 р..

Помер у вересні 2001 р., похований у м. Ківерці. 

Бібліоґрафія:

Леонюк Володимир. На прю стає Об’єднання // Зона, 1994. — 
№ 6. — С. 163–180.

Русначенко Анатолій. Національно-визвольний рух в Україні. 
Середина 1950-х — початок 1990-х років. — К.: Вид. ім. Олени Телі-
ги, 1998. — С. 63–72; 370–389. 

Христинич Богдан. На шляхах до волі. Підпільна організація 
«Об’єднання» (1956–1959). — Львів, 2004. — 416 с. 

Василь Овсієнко
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Білокінь Сергій Іванович (нар. 01.07.1948, м. Київ)
Історик, джерелознавець, кандидат філологічних наук (1978), док-

тор історичних наук (2000), керівник Центру культурологічних студій 
Інституту історії України НАН України. Лауреат Національної пре-
мії України ім. Т.Шевченка (2002). Дійсний член Української Вільної 
Академії наук (Нью-Йорк, 2006). Наймолодший член Клубу творчої 
молоді (КТМ). Учасник руху шістдесятників.

З родини вчених-ботаніків. Дід по матері, заприсяжений член 
ОУН(б), помер у Харківській тюрмі. Дід по батькові, священик 
УАПЦ, був кілька разів ув’язнений. Сергій закінчив історичний фа-
культет Київського державного університету ім. Т. Шевченка (1971) 
та аспірантуру в Московському держуніверситеті ім. М. Ломоносова 
(1974).

У грудні 1963 року виступив з політичними творами на вечорі 
поезії Клубу творчої молоді (КТМ, Жовтневий палац), брав участь 
у більшості його вечорів. Був близький до Алли Горської та Іва-
на Світличного, про яких згодом написав спогади. Читав і розпов-
сюджував заборонену літературу. Діставши від Горської три при-
мірники фотокопій праці М. Прокопа «Україна і українська полі-
тика Москви» (Мюнхен, 1956), передав їх далі. Одержаний від неї 
ідеальної якості (щоправда, з обірваною оправою) примірник ан-
тології Ю. Лавріненка «Розстріляне відродження» (Париж, 1959) 
дав Є. Сверстюкові (повернулась вона потріпана, але в обкладинці 
з «Історії КПРС») та О.С. Компан, причому остання розказувала, 
що давала книжку Леопольдові Ященку, а він буквально плакав, 
що міг би прожити життя, не знаючи того, що відбулось у нашій 
культурі. Цей примірник як пам’ятку епохи передав Музеєві лі-
тератури до виставки Горської та Світличного. Чи не єдиний фо-
тографував пожежу колишньої Всенародної бібліотеки України 
(нині ЦНБ НАНУ) 1964 року, по свіжих слідах зібрав фактогра-
фічні подробиці довкола цієї страшної події. Протягом десятиріч по 
крихітках збирає матеріали до історії втрат культурної спадщини.
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Кандидатська дисертація «Предмет і завдання літературознав-
чого джерелознавства» (1978). Докторська — «Масовий терор як засіб 
державного управління в СРСР. 1917–1941 рр.: Джерелознавче до-
слідження» (2000). 

Автор сотень публікацій з історії України. З 1969 р. публіку-
вав численні статті про репресованих діячів української культури 
і жодної — про діячів офіційних. Домігся публікації багатьох статей 
у нормативній «УРЕ», не передбачуваних у її «словнику». З 1984 р. 
проводив вечори, присвячені М.Бойчукові, Г.Нарбуту, М.Зерову, що 
розкривали «невідомі сторінки» культурної спадщини України й ко-
ристувались широкою популярністю. Як писав 1989 року І. Дзюба, 
«Мабуть, за умов бодай трохи сприятливіших, нормальніших С. Бі-
локінь зробив би неймовірно багато. Але й те, що зробив він, ущемлюва-
ний, «скорочуваний» з посад, не маючи офіційного статусу, — викликає 
повагу і вдячність. Та й подив…». 1988 року надрукував першу пози-
тивну статтю про історика М.Грушевського, яка викликала обурен-
ня В.Щербицького і погромні статті в журналі «Комуніст України» 
та газеті «Радянська Україна». Прочитав доповідь на реабілітаційно-
му вечорі Михайла Бойчука у Спілці художників. 

В умовах незалежності досліджує історію большевицьких реп-
ресій, культури, Церкви, старої аристократії. Простудіювавши ме-
ханізми масового терору, перейшов до інших рівнів і тем: «Маловідо-
мі джерела з історії масового терору», «Голодомор, різні типи й спо-
соби терору», «Українська гуманітарна наука в період большевицько-
го режиму», «Биківня і Вінниця в історіографії терору», «Паралельна 
історія УРСР: Большевики і українська культурна спадщина».

Радник Св. Патріарха Володимира (Романюка, 1994). Ініціатор 
серії «Хто є хто в Україні?» (з 1994). Автор і науковий консультант 
енциклопедичних видань (Київ, Москва, Торонто) та науково-попу-
лярних фільмів. Голова Київського наукового товариства ім. Петра 
Могили (1990). Член науково-методичної ради Всеукраїнського то
вариства політв’язнів і репресованих (голова ради М. Щербак). Член 
редколегії наукового квартальника «Пам’ятки України» (редактор 
покійний Ол. Рибалко). 

Бібліоґрафія:

I.

Життя і смерть Алли Горської // Алла Горська. Червона тінь 
калини. Листи, спогади, статті. Редакція та упорядкування Олексія 
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Зарецького та Миколи Маричевського. — К.: Спалах. ЛТД, 1996. — 
С. 197–217.

Із часу, що закривавився // Доброокий: Спогади про Івана Світ-
личного. Упорядники Леоніда і Надія Світличні. — К.: Видавництво 
«Час», 1998. — 305–313.

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–
1941 рр.). Джерелознавче дослідження. — К.: Київське наукове това-
риство ім. Петра Могили, 1999. — 447 с.

Механизм большевицкого насилия: Конспект иследования. — 
К., 2000. — 128 с.

Музей України; Збірка П. Потоцького: Доба середовище, заги-
бель. — К., 2002. — 251 с.

На зламах епохи: Спогади історика. — Біла Церква: Видавець 
Пшонківський О.В., 2005. — 336 с.

Нові студії з історії большевизму. І-ІІІ. — К., 2006. — 312 с.
Музей України (Збірка П. Потоцького): Дослідження, матеріали. 

Монографія. Вид. 3. — К.: Нац. Києво-Печерський історико-куль-
турний заповідник; К.: Ін-т історії України НАНУ, 2006. — 476 с..

В обороні української спадщини: Історик мистецтва Федір 
Ернст. — К., Ін-т історії України НАНУ, 2006. — 355 с..

Нові студії з історії большевизму, І-VІІІ. Вид. 2 розшир. й доп. — 
К.: Ін-т історії України НАНУ, 2007. — 412 с..

О. Анатолій Жураковський і київські йосифляни: Документаль-
не дослідження. К.: Ін-т історії України НАНУ, 2008. — 119 с.

Довідкова книга з культурної спадщини України: Металобіб-
ліографія, зміст біографічних та інших словників тощо. Робочий зо-
шит. — К.: Ін-т історії України НАНУ, 2009. — 516 с. 

II.

Кузьменко О.Д. Сергій Білокінь: Бібліогр. покажчик. К., 1989.
Клід Богдан. Історія і політика: Боротьба навколо спадщини 

Михайла Грушевського // Український історик. Том 110–115. — 
1991–1992. — С. 187–190, 192–194.

Гирич Ігор. Оборонець і дослідник національної культурної 
спадщини // Пам’ятки України. — 1998. — Ч. 3–4 (120–121). — 
С. 139–144.

Швидкий Василь. «Масовий терор» С. Білоконя і новітні пра-
ці з історії голодомору: Текстологічні спостереження // Україна 
ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Збірник статей. — Вип. 7. — К., 
2004. — С. 516–520.
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Топачевський Андрій. Не тільки як трагедія // Київ, 2005. — 
№ 6. — С. 9–12.

В. Овсієнко. Антирадянська книжка // Овсієнко В. Світло 
людей: Мемуари та публіцистика. У 2 кн. Кн. IІ. Харків — Київ, 
2005. — С. 155–160. 

Ковальчук О.О. Білокінь Сергій Іванович // Енциклопедія іс-
торії України. — Т. 1. — К.: Наукова думка, 2005. — С. 286. 

Інститут історії України НАН України, 1936–2006. — К., 2006.
Шевченківські лауреати. 1962–2007: Енц. довідник / Авт.-упор. 

М.Г. Лабінський. Вид. 2. К., Криниця, 2007. — С. 66–67: світлина.

Сергій Білокінь
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БОЙКО ПЕТРО ТОДОСЬОВИЧ

Бойко Петро Тодосьович (нар. 23.06.1930, с. Лопатинка Оратівсь-
кого р-ну Вінницької обл.)

Диктор Українського радіо з 1953 року, священик з 1990 року. Ета-
лонний голос України. 

З селян. Батько, Тодось Трохимович (нар. 1902), агроном, на по-
чатку 1944 р. пішов на війну і в серпні пропав безвісти. Два дядьки, 
Юхим та Кузьма, розстріляні в 1937. Коли німецькі окупанти 1943 р. 
організували розкопки поховань жертв комуністичного терору у Він-
ниці, мати з сином, як і багато родичів покійних, ходили пізнавати 
своїх серед сотень жертв НКВД. 

Мати, Варвара Леонтіївна Богдан (1897–1973), була художньо об-
дарованою, замолоду брала участь у драматичному гуртку. «Мама 
переспівала мені всіх пісень», — згадує син. Але в школі він не міг 
слухати пісню про Сталіна «Із-за гір та з-за високих», бо з дитинства 
залишилося почуття несправедливої, незбагненної тоді кривди. 

Колгоспну роботу пізнав рано: з 14 р. щодня носив у райцентр за 
12 км зведення про хід робіт, уже зі станції Оратів — пошту. 1947 р. 
в сусідньому с. Велика Растівка на «відмінно» закінчив сьомий клас 
і вступив на геологічний відділ Львівського гірничо-паливного тех-
нікуму. Ходив у львівські театри, захоплювався грою акторів. 

1950 р. перевівся в Київський гірничий технікум. Брав участь 
у самодіяльності при Київському міському будинку вчителя. 

1952 р. вступив на геологічний ф-т Київського ун-ту ім. Т.Шев-
ченка. Після першого курсу переміг у конкурсі на диктора Українсь-
кого радіо, де й почав працювати з 1.08.1953. Його м’який оксамито-
вий баритон почула вся Україна. Почалося оволодіння професійною 
майстерністю: ремеслом усного інформаційного, публіцистичного 
мовлення та мистецтвом художнього мікрофонного мовлення для 
багатомільйонної аудиторії. 

Своїми вчителями Б. вважає прославлених Юрія Шумського, 
Ростислава Івицького, Поліну Нятко, Дмитра Журавльова, Іраклія 
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Андронникова, а «хрещеним батьком» на радіо — провідного дикто-
ра Українського радіо, заслуженого артиста Андрія Євенка.

З геологічного стаціонарного ф-ту перевівся на заочний відділ 
філологічного ф-ту КДУ, який закінчив 1959 р. Одружився 18.02.1958 
з Валентиною Несвіт. Дочка Олеся 1958, син Платон 1973 р.н.

Працюючи на радіо, викладав виразне читання і культуру мови 
в Київському педінституті; як лектор т-ва «Знання» читав лекції про 
ораторське мистецтво по всій Україні. Сприяннями інспектора-ме-
тодиста української мови та літератури Міносвіти Надії Дмитрівни 
Коваленко читав лекції про усномовне мистецтво як елемент педа-
гогічної майстерності в інститутах та на курсах підвищення кваліфі-
кації вчителів, брав участь у створенні фонохрестоматії з української 
літератури. Знаходив в архівах справжні шедеври, і в школах зазву-
чали голоси корифеїв українського мистецтва. 

1963 р. як провідний диктор Українського радіо Б. виступив на 
Всеукраїнській конференції з питань культури мови, яку проводили 
Інститут мовознавства АН УРСР і КДУ. Сказав, зокрема, що в дер-
жаві нема хазяїна в мовному господарстві, норм культури мови не 
дотримуються в засобах інформації, у пресі, в публічних виступах. 
На це акад. І.К. Білодід відповів, що є, звичайно, щось успішне, 
а щось менш успішне, але так «по-відщепенськи» узагальнювати не 
можна. Максим Рильський же сказав, що нічого «відщепенського» 
у виступі Б. не почув, але відчув уболівання за мову. На підтримку 
виступив і доцент ф-ту журналістики Матвій Шестопал. Проте Б. 
відлучили від мікрофона, перевели літературним редактором редак-
ції музичного мовлення. Відтоді він мав репутацію «українського 
буржуазного націоналіста». Втім, згодом його все-таки допустили до 
читання спершу на ІІІ, потім на ІІ, нарешті на І програмі. 

Коли у самвидаві з’явилися вірші В. Симоненка, Б. почав читати 
їх не лише у вузькому колі друзів (скажімо, у помешканні Н.Д. Кова-
ленко), але й перед широкою публікою. За виступ на вечорі пам’яті 
В. Симоненка в Інституті нафти і газу мав 4-годинну «розмову» 
в КГБ.

Попри офіційні попередження, брав участь у вшануванні 
Т. Шевченка біля його пам’ятника в Києві 9 березня і 22 травня, 
читав його твори в студентських аудиторіях, проводив уроки й вечо-
ри у школах (зокрема, разом з Є. Сверстюком на запрошення Віри 
Лісової, Віри Чередниченко). Його запрошували на вечори, що їх 
організовувала українська інтелігенція. Читав лекції про мистецтво 
живого слова студентам-філологам. Втім, бувало, що після кількох 
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лекцій його більше не допускали до студентів, бо «хтось» вбачав «на-
ціоналістичні тенденції» у викладанні Б.

1972 р. здійнялася нова хвиля репресій проти української інтелі
генції. Оскільки Б. був знайомий з багатьма репресованими і мав 
репутацію національно свідомого, і це відчувалося в підтексті чита-
них ним матеріалів, заступник голови комітету держтелерадіо Іван 
Хропко у квітні 1974 запропонував йому подати заяву на звільнення. 
Працював на півставки викладачем сценічної мови в драматичній 
студії театру ім. І. Франка — звільнили і звідти. Маючи на утриман-
ні двох дітей, Б. не знайшов іншого виходу, як записатися на прийом 
у КГБ і спитати: «Що мені робити? Чобіт я шити не вмію…». Йому 
відповіли: «Ми не контора працевлаштування. Ідіть у райком партії». 
Райком послав його, безпартійного, в ЦК КПУ. Записався у прий-
мальню Першого секретаря. Прийняв його помічник В. Щербицько-
го Леонід Кравчук. Наступного дня Б. вже працював у Київському 
обласному радіо: його охоче прийняв голова обласного радіокомі-
тету, що на Хрещатику, 6, Олександр Петрушенко. Дізнавшись про 
це, голова республіканського радіокомітету Микола Скачко заборо-
нив Б. з’являтися на Хрещатику, 26. Після злиття цих радіокомітетів 
у 1977 р. заборона відпала сама собою. 1984 р. Б. присвоєно звання 
заслуженого артиста України. 

1990 р. він визнаний кращим диктором року і нагороджений 
спеціальним дипломом. 

Зрозуміло, що в умовах суворої цензури диктор не міг нічого 
змінити в тексті, але його ставлення до повідомлення могло прояв-
лятися в інтонації. І за це до нього мали претензії. Тим паче, що він 
залишався позапартійним, ходив до Володимирського собору, при-
чащався. Коли ж почалася перебудова і у Львові храм Петра і Павла 
першим вийшов з підпорядкування Московському патріархатові, Б. 
почав їздити туди, щоб слухати службу Божу українською мовою. 
«Почувався, як на небі», — згадує він. На 60-му році життя запитав 
настоятеля храму отця Володимира: «Чи можу я думати у своєму віці 
про те, щоб стати на шлях служіння Господу?». Одержав відповідь: 
«Коли ви про це подумали, то вже маєте ствердну відповідь — мо-
жете. Вікових обмежень немає. Ви вже зробили перший крок. Таке 
бажання так просто не приходить. Це покликання».

Почав вивчати порядок ведення богослужінь і треб. 23.06.1990 
єпископ Василь Романюк (згодом — Патріарх Київський і всієї Ру-
си-України Володимир) висвятив його на диякона, а 26.07 митропо-
литом Іоном Боднарчуком був рукоположений в ієреї для місійного 
служіння.
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Коли в листопаді т.р. в Україну прибув Патріарх Мстислав 
(Скрипник), щоб очолити відновлену УАПЦ, о. Петро став його сек-
ретарем. 

Роботи було непочатий край: освячував храми, благословляв 
велелюдні зібрання по всій Україні, освятив національний прапор 
у Світловодську під час виборчої кампанії В.Яворівського. Тріумфом 
стало освячення національного прапора вранці 24.08.1991 р. біля 
Святої Софії. Того дня він був урочисто внесений у Верховну Раду, 
яка прийняла Акт про державну незалежність. 4.09 о 17:40 він був 
піднесений над її куполом. Тепер цей прапор зберігається у спе-
ціальній раці в музеї ВР України. 

У жовтні 1991 р. о. Петро виїхав до Канади, де навчався в Колегії 
св. Андрія при Манітобському університеті, служив як протоієрей 
у різних парафіях української діаспори в Оттаві, Монреалі, Ляшіні, 
Веланді, Ніаґара-Фолс. Там вилікувався від раку та врятував зір. 

2003 р. повернувся в Київ, служив у храмі Різдва Христового, 
що на Подолі, у храмі Івана Богослова (с. Шевченкове Звенигородсь-
кого р-ну, Черкаська обл.). Досі працює на Українському радіо. 

Його читання «Кобзаря» та прози Тараса Шевченка, роману 
«Берестечко» Ліни Костенко, книжок «Країна Моксель» Володими-
ра Білінського, «Ментальність орди» Євгена Гуцала, монографії Іва-
на Дзюби «Тарас Шевченко», які прозвучали в ефірі Українського 
радіо, і, зокрема, на каналі духовного відродження «Радіо «Куль-
тура», за масштабністю, обсягом літературного матеріалу є воісти-
ну етелонним мистецтвом художнього читання, якого немає з чим 
порівнювати — такі звукові монополотна повних творів різних ав-
торів на радіо здійснено вперше в історії. Останнім часом з’явилися 
на дисках романи Юрія Горліса-Горського «Холодний Яр» та Васи-
ля Шкляра «Чорний ворон» у виконанні заслуженого артиста. Мріє 
покласти на диски всі твори Т. Шевченка, виконані в шевченківсь-
кому контратеїстичному дусі.

Мешкає в Києві. Дочка Олеся — доктор медичних наук, профе-
сор, проректор Національного медичного університету ім. О. Бого-
мольця. Син Платон — фармацевт, богослов. 
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Булавський Анатолій Петрович (нар. 1929, с. Новий Двір Рів-
ненської обл.) Ув’язнений на 25 р. за зв’язки з ОУН. Член підпільної 
організації «Об’єднання» в м. Інта Комі АРСР, розповсюджував її 
листівки в Україні. 

З селянської родини. Освіта 6 класів. За зв’язки з українським 
підпіллям заарештований наприкінці 40-х рр. та засуджений Війсь-
ковим трибуналом військ МГБ Рівненської обл. на 25 р. виправно-
трудових таборів. 

Покарання відбував у таборах Комі АРСР, останні роки — 
в спецтаборах м. Інта. Влітку 1956 р. став членом підпільної органі-
зації «Об’єднання», склавши присягу в присутності її Провідника 
В. Леонюка та заступника Провідника Б. Христинича, з якими спіл-
кувався з 1954 р. Організація ставила за мету продовжувати справу 
ОУН в нових умовах. Б. регулярно сплачував членські внески, брав 
участь у зборах. 

1956 р. звільнений комісією ПВР СРСР з погашенням суди-
мості, тобто вважався надалі несудимим. Невдовзі після звільнення 
Б. виїхав разом з Й. Слабіною в Україну і замешкав у м. Олександрія 
Кіровоградської обл. Працював кочегаром парокотельної кам’яного 
кар’єру. 

У жовтні 1957 р. член «Об’єднання» К. Банацький, звільнений 
від подальшого покарання, за завданням В. Леонюка привіз з Інти 
в Україну близько 1300 листівок «Громадянине!» та «Колгоспнику!». 
700 з них віддав у розпорядження Б. Інші члени організації розки-
дали листівки у сел. Хрущова (нині м. Світловодськ), у районі будів-
ництва Кременчуцької ГЕС, у с. Аджамка Кіровоградського р-ну. 
З ними був заарештований у Білій Церкві з К. Банацький. Факти 
поширення листівок набули великого розголосу і спричинили пере-
полох у КГБ. Оскільки всі затримані побували раніше в Інті, КГБ 
локалізував пошуки друкарні там. 29.01.1959 р. органи КГБ зааре-
штували Й. Слабіну, який нікого не видав; 21.02.1959 р. — Б., 02.03 — 
Г. Рябчуна та С. Оленича. З огляду на надзвичайну вагу справи всіх 
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їх звезли в Київ і утримували в слідчому ізоляторі КГБ при РМ 
УРСР. Курував справу сам голова КГБ В. Нікітченко. 

Б. Христинич у своїй книжці «На шляхах до волі» згодом напи-
сав про Б.: «Під час слідства і суду він вів себе так, як від нього вима-
гали слідчі органи, тобто розказував все, що знав, і навіть те, чого не 
знав». На підставі показів Б. та, ймовірно, доносу його брата П. Бу-
лавського, 1.06.1959 був затриманий у Львові заступник Провідника 
«Об’єднання» Б. Христинич, 29.07. 1959 р. — заступник Провідника 
В. Леонюк. 

Враховуючи те, що перша судимість з Б. була знята, що він виз-
нав себе винним, засудив свої дії та сприяв слідству, Судова колегія 
у кримінальних справах Верховного суду УРСР 29.04.1960 р. засуди-
ла його за ст. ст. 1 і 9 Закону про кримінальну відповідальність за 
державні злочини з санкції ст. 1 цього ж Закону до 10 р. позбавлен-
ня волі у виправно-трудовій колонії з конфіскацією належного йо-
му майна без обмеження в правах. Його посправник К. Банацький 
дістав 15 р.; Й. Слабіна — 7 р.; Г. Рябчун та С. Оленич — по 3 р. 

Скоро термін покарання Б. був скорочений до 3 р. Подальша 
його доля невідома. Усі засуджені в цій справі реабілітовані 1992 р..

Бібліоґрафія:

Леонюк Володимир. На прю стає Об’єднання // Зона, 1994. — 
№ 6. — С. 163–180. 

Русначенко Анатолій. Національно-визвольний рух в Україні. 
Середина 1950-х — початок 1990-х років. — К.: Вид. ім. Олени Телі-
ги, 1998. — С. 63 — 72; 370–389. 

Христинич Богдан. На шляхах до волі. Підпільна організація 
«Об’єднання» (1956–1959). — Львів, 2004. — 416 с.

Василь Овсієнко
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Бучковський Василь (нар. 1929, с. Іване-Пусте Скала-Подільсь-
кого (нині Борщівського) р-ну Тернопільської обл. — п. 27.08.2001 р., 
с. Борова Фастівського р-ну Київської обл. ).

Репресований як підпільник. Конструктор і друкар організації «Об’єд-
нання» в м. Інта Комі АРСР. 

Селянський син. У квітні 1952 р. заарештований як студент ІV 
курсу Львівського політехнічного інституту за створення підпільної 
студентської організації і розповсюдження націоналістичних листі-
вок. Під час слідства викинувся з четвертого поверху обласного уп-
равління КГБ Львівської обл. з наміром покінчити життя самогубс-
твом. Спроба виявилася невдалою: поламав ступні обох ніг та ниж-
ню частину хребта і став інвалідом на все життя. 

Попри інвалідність, засуджений Трибуналом військ МГБ Львів-
ської обл. на 25 р. позбавлення волі. Покарання відбував у Сибіру, 
в Тайшетських таборах. Влітку 1956 р. звільнений з-під варти ко-
місією ПВР СРСР. Приїхав до Тернополя, влаштувався на роботу, 
але вже через кілька місяців обласне управління КГБ змусило його 
виїхати за межі України. 

Незадовго до виїзду Б. познайомився з Богданом Христиничем, 
котрий ознайомив його з програмою та діяльністю підпільної ор-
ганізації «Об’єднання» і наполегливо запропонував їхати в Інту Комі 
АРСР, щоби включитися там у її роботу.

Друкарська машинка, яку придбав у Львові Б. Христинич і пе-
редав її в Інту, не забезпечувала виготовлення листівок масовим ти-
ражем. Потрібна була друкарня. Маючи певний досвід друкарської 
роботи з часів попереднього свого підпілля, Б. прийняв пропозицію. 
В Інту він приїхав разом з Параскою Ткачик, звільненою 1956 р. 25-літ-
ницею. Там вони 1958 р. одружились. Дружина стала його найближ-
чою помічницею і охороною. 

Роздобути шрифт у Львові не вдалося. Тому вирішено було нала-
годити друк власними силами. Б. визначив, що для цього потрібно. За 
завданням Провідника «Об’єднання» Я. Гасюка львівська студентка 
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Ольга Островська на 200 крб., переданих їй з Інти, придбала фо-
топлівку, фотопапір, туш, кислоту й інші хімікати, необхідні для 
друку. Петро Клим’юк купив олово для виливання стереотипів та 
шрифту; Михайло Гуля виготовив рамку для набору, Петро Боєч-
ко дістав на інтинській автобазі бабітові заготовки для виливання 
шрифту. Б. був і конструктором, і керівником, і основним виконав-
цем робіт. Уся його друкарня вміщалася у валізі, що давало мож-
ливість переносити її з місця на місце. 

Способом матрицювання Б. сам, у кустарних умовах, вилив 
близько двох кілограмів шрифту, потім більше. Заголовні літери ви-
різьбив вручну на бабітових заготовках. Йому допомагали дружина 
Параска, В. Леонюк, Ярема Жуковський. У середині 1957 р. друкар-
ня вже працювала. Цим шрифтом було видрукувано кілька відозв 
і листівок, зокрема, «Колгоспнику!» та «Громадянине!». Вони були 
розповсюджені в Україні. 

Б. опанував цинкоґрафію і виготовив шрифт стандартного ака-
демічного взірця. Цим шрифтом надруковано, зокрема, «Декалог» 
і листівку «Карпати звинувачують». Незважаючи на інвалідність 
і потребу заробляти на хліб насущний, головний конструктор і дру-
кар працював натхненно, проявляючи вправність, винахідливість 
і майстерність висококваліфікованого інженера та самовіддано-
го громадянина-патріота. Згодом навіть КГБ констатував, що друк 
здійснювався на високому технічному рівні. 

Майже рік, до середини 1958 р., друкарня працювала в помеш-
канні Б. Тут була надрукована велика кількість листівок. Тим ча-
сом були заарештовані декілька членів «Об’єднання», які поширю-
вали листівки на Кіровоградщині. В Інті почалися обшуки. Дру-
карня опинилася під загрозою. Весною 1959 р. назріло питання 
про переміщення її до Львова. Та через арешт усіх керівних членів 
«Об’єднання» цей сміливий задум не був здійснений. 

Влітку 1959 р. діяльність організації фактично припинилася. 
Друкарня ще дещо друкувала, але ніхто з уцілілих «об’єднанців» 
не наважувався поширювати надруковане. Усього, за підрахунком 
Б. Христинича, було видрукувано до 5 тисяч листівок. Друкува-
ли їх сам Б., М. Гуль, С. Джус, П. Клим’юк, часто й самі лідери 
«Об’єднання» Б. Леонюк та Я. Гасюк. 

8.02.1960 р. органи КГБ вилучили у Ярослава Копача друкарське 
начиння та допоміжні матеріали, в т. ч. 6,43 кг шрифту і матрицю 
з набором листівки «Колгоспнику!», кілька сотень різних готових 
листівок, машинописні та рукописні тексти. Все це було долучене 
як речові докази до справи Я. Гасюка, В. Леонюка, Б. Христинича, 
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В. Затварського, Я. Кобилецького, яка слухалася у Верховному суді 
УРСР з 3 до 10 жовтня 1960 р. 

На слідстві В. Леонюк спочатку твердив, що друкарню він ви-
готовив сам без будь-чиєї допомоги — таким чином він намагався 
захистити Б. Викривши підпільну друкарню, КГБ в годину «хрущов-
ської відлиги» задовольнився ув’язненням лише десятьох найактив-
ніших членів «Об’єднання»: не хотілося офіційно визнавати, що до-
пустили існування впродовж трьох років такої чисельної організації, 
та ще й з друкарнею. Ще з десяток осіб, у т. ч. інвалід Б., пройшли 
свідками, а біля сотні взагалі не були виявлені. 

Б. також був одним із найпродуктивніших авторів друкованої 
продукції. Так, він разом з В. Леонюком склав дуже корисну для 
підпільників «Інструкцію про правила конспірації при розповсюд-
женні революційної літератури» та листівок «Українська молоде!», 
«Колгоспнику!», написав листівки «40 років жовтневого переворо-
ту», «Чи ти бачиш, як ідуть з України ешелони з хлібом, залізом, 
вугіллям?» (1958). У збірнику «Відгомін» (1958) вміщено його памф-
лет «Дорога до комунізму чи на Голгофу?», «Післямову» до збірника 
він написав з В. Леонюком. 

Свій архів Б. переховував у себе в Інті. 1962 р. його дружина 
Параскевія перевезла цей архів в Україну і передала на зберігання 
Іванові Довгоруку. Б. Христинич скористався ним для написання 
фундаментальної праці «На шляхах до волі». Цей архів свідчить про 
велику активність цього талановитого друкаря-підпільника і публі-
циста. 

Доживав з дружиною віку на Київщині. З настанням незалеж-
ності, попри інвалідність, як член Братства ОУН-УПА був активіс-
том громадського та політичного життя. 
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ги, 1998. — С. 63–72; 370–389. 
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Вівташ Юрій Сергійович (нар. 08.08.1951, с. Китайгород Цари-
чанського р-ну Дніпропетровської обл.)

Журналіст, прозаїк, публіцист. Учасник руху опору 70–80-х рр. 
Зазнав психіатричних переслідувань. Співзасновник журналу «Пороги». 

1968–1970, по закінченні Китайгородської СШ, працював ре-
дактором багатотиражки радгоспу «Чаплинський» на Дніпропетров-
щині. Вже з тих пір викликав «зацікавлення» своєю літературною 
діяльністю у «компетентних органів». 

1970 вступив на факультет журналістики Московського універси-
тету. 1971 був виключений (як виявилось пізніше, за ініціативою дніп-
ропетровських кегебістів). З 1972 працював літпрацівником районної 
газети «Нові рубежі» в с. Криничках Дніпропетровської обл.

Головний, засадничо-світоглядний твір В. «Черные одуванчики» 
(рос. мовою), як «особливо небезпечний», дніпропетровські кагебісти 
направляли на експертизу до Москви. Цей твір поширювався у сам
видаві в Росії, Україні та за кордоном (був надрукований лише 1992 
в латвійському незалежному журналі «Родник»; переклади українсь-
кою мовою його фрагментів у ж. «Україна» та «Сучасність», 1991).

1975 був звільнений з роботи за матеріали, що мали виразно 
«антикомуністичне» і модерністське наповнення та загальний «нон-
конформізм». 

У середині 70-х запізнався з братами Михайлом і Богданом Го-
ринями, Зіновієм Красівським, Опанасом Заливахою, Ярославом 
Лесівим, Раїсою Лишею, потоваришував з Іваном Сокульським. Це 
сприяло переходу В. до україномовної творчості, ще більш націо-
нально усвідомленого світосприйняття. Неодноразово мав у помеш-
канні таємні обшуки, був жорстоко побитий у Дніпропетровську 
(мав переломи і струс мозку). 1977 зазнав психіатричних переслі-
дувань за «дармоїдство». Відтак працював бетонщиком у місцевому 
Царичанському райкомунгоспі. 1980 і пізніше, упродовж багатьох 
років, мав офіційний, як і далі неофіційні обшуки, вилучали тек-
сти, листи, документи, книги, особисті речі. У березні 1982 був знову 
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жорстоко побитий. 1983–1987 працював в одній з Дніпропетровсь-
ких бібліотек. 

1988–1990 разом з групою однодумців, поетів та художників 
створив один з перших в Україні незалежних громадсько-політич-
них журналів «Пороги» (редактор І. Сокульський), який мав значний 
резонанс в Україні та поза її межами (зб. «Пороги» видано у 2009 р. 
у вид-ві «Смолоскип»). Тоді ж долучився до створення в Дніпро-
петровську перших осередків НРУ, товва «Просвіта», першої гро-
мади УАПЦ, був членом обласного Комітету порятунку Дніпра 
і Придніпров’я. 1988 з Р. Лишею кілька разів брав участь у зібранні 
Українського культурологічного клубу в Києві. 

З 1991 друкується з літературними та публіцистичними матеріа-
лами в газ. «Літературна Україна», «Українське слово», має публіка-
ції в ж. «Образотворче мистецтво», «Артанія», «Дзвін». 

3 1992 проживає в Києві, 1993–1999 працював членом редколе-
гії та формував дизайн всеукраїнської православної газети «Наша 
віра» (гол. ред. Є. Сверстюк). Від початку 90-х спілкувався і підтри-
мує творчі зв’язки з членами Нью-Йоркської групи поетів (Бойчук, 
Тарнавський та ін.), друкував твори в ж. «Світо — вид» (Київ-Нью-
Йорк).

Загалом творчість В. ґрунтується на дещо нетиповому для пи-
томої української культури модерністсько-християнському світ-
огляді з помітним впливом екзистенціялізму, почасти з радикаль-
но-аванґардною і релігійною формою вислову (вплив К’єркегора, 
Сартра, Гайдеґґера, Камю, німецьких містиків, буддизму), дискурсу 
сюрреалізму та «контркультури».

Певна частина творчости В. залишається незатребуваною й за 
умов незалежности та «демократичного плюралізму» (частково — 
російськомовна), як і сама його постать, що є «затіненою» і непо-
міченою, поза «канонами», «школами», «іконостасами» та «форма-
тами».

Бібліоґрафія:

Добірка поезій // Сучасність. Нью-Йорк, 1990 і 1991 р.
Черные одуванчики. Проза // ж. «Родник», Ч. 6, Рига, 1992.
Навздогін за потягом. Спомин. Добірка віршів і прози // Світо-

вид. Ч. 4, Київ–Нью-Йорк, 1992.
Інтроспекції. Смерть К’єркегора // Кур’єр Кривбасу. Ч. 7, Кри-

вий Ріг, 1997. 
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Хто у світі перший? Штрихи до портрета останнього романти-
ка // газ. Час-time. — 1997. — 17–23 лип. — С.10.

«Гордість розуму», або коронація переможеного. Листи поета 
з неволі на «велику волю», прочитані в часи пришестя хаосу // Іван 
Сокульський. Листи до Марієчки: Вибране листування (1981–1987). 
Упор. О. Сокульська. — Дніпропетровськ: Січ, 2000. — С. 82–85; 
Те ж: К.: Смолоскип, 2000. — С. 81–84 

Реконструкція майбутнього. Передмова до зб. Пороги. Вибране. 
Дніпропетровськ, 1988–1990. Ч. 1–9. — «Смолоскип», Київ, 2009. — 
С. 21–27. 

Публіцистика, літ. і мистецькі твори (колажі, світлини): журнал 
«Пороги», 1988–1990 рр., Дніпропетровськ.

Публіцистика: газета «Наша віра», Київ, 1991–2006 рр.

Раїса Лиша
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ВОДИНЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Водинюк Олександр Володимирович (нар. 27.11.1929 (чи 1930?) р. 
в с. Тартаків Сокальського р-ну Львівської обл. — п. 08.02.1983, м. Бер-
дичів Житомирської обл.).

Репресований за зв’язок з підпіллям ОУН. Член підпільної органі-
зації «ОУН-Північ».

Батьки селяни. Закінчивши середню школу, вступив до Львівсь-
кого медінституту, та в 1948 (чи в 1947?) р. був заарештований за 
зв’язок з підпіллям ОУН і засуджений Військовим трибуналом вій-
ськ МГБ Львівської обл. на 25 р. позбавлення волі. 

Карався в таборах Воркути. Працював на шахтах гірничим 
майстром-підривником. У 1947 р. там почала діяти підпільна органі-
зація «ОУНПівніч» (інша назва — «Заполярний Провід ОУН»), яку 
створив Михайло Сорока. Її завдання — самозбереження в умовах 
ув’язнення, взаємна допомога, боротьба за права політв’язнів, зокре-
ма, за відокремлення політичних від карних. За наказом МВД СССР 
від 28.02.1948 р. таке розокремлення відбулося. М. Сорока був звіль-
нений 1948 р., але залишився на Півночі і далі керував підпіллям. 
З його арештом 15.12.1952 «ОУН-Північ» не була викрита повністю. 

Про участь В. в цій організації мало що відомо, але він, імовір-
но, був причетний до підготовки в 1952–1953 рр. збройного повстан-
ня у воркутинських таборах, яке, за свідченням Михайла Луцика, 
було призначене на 27.06.1953 р. Була розроблена технологія виго-
товлення ґранат, її розіслали по всіх шахтах. Був намір відбирати 
зброю в охорони, формувати бойові загони, рухатися на м. Котлас і 
далі на південь. На шахтах робилися підкопи. Але на шахті № 7 було 
розкрито виробництво ґранат, заарештовано і засуджено 7 осіб (зок-
рема, Володимира Юрківа з Тернопільщини і Володимир Карташа 
з Кіровоградщини), на іншій шахті — 18 осіб. Після смерті Сталіна 
й арешту Берії повстання стало недоцільним. У зв’язку з масовим 
звільненням політв’язнів за постановами Комісії Президії Верховної 
Ради СРСР діяльність «ОУН-Північ» у 1956–1957 рр. згорталась.
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Влітку 1956 В. теж був звільнений комісією ПВР. Жив і працю-
вав у Воркуті.

Будучи від природи людиною активною, В. намагався нав’язати 
контакти з підпільною організацією «Об’єднання», яка діяла з 1956 р. 
в м. Інта, Комі АРСР. Відомо, що 1956 р. В. зв’язався з її членом В. За-
тварським, який приїхав у Воркуту, де щойно звільнена політв’язенка 
Степанида Данилиха звела його з Григорієм Опайцем (Опаєць), а той 
познайомив його з В., який брався зв’язати Затварського з керівни-
ком «ОУН-Північ» Сохацьким («Орлом») з метою об’єднати ці ор-
ганізації. Однак до цього не дійшло, бо, на думку В. Затварського, 
«воркутинці не хотіли заробляти нові терміни». 

В. знову був заарештований 24.06.1960 за звинуваченням в ор-
ганізаційній діяльності під час ув’язнення. Слідство у цій справі 
проти воркутинського в’язня М. Луцика провадив у Києві підпол-
ковник Тарасенко вже від 19.11.1957 р. Справу В. вів майор Сапож-
ников. Підслідні нікого не видали, хоча до цієї справи було багато 
причетних. У квітні 1961 р. прокурори Малий і Яновський закрили 
справу В. і Луцика і відправили обох етапом до Львова. 

Закрите засідання Львівського обласного суду тривало з 4 до 
12.04.1961 р. (суддя Зібер, народні засідателі Макаренко та Браїлов). 
Присуд М. Луцику — 15 р., В. — 12 р. за ст. 56, 64, причому 5 перших 
років — тюремне ув’язнення, яке відбував у Володимирській в’язниці. 
14.11.1961 В. був визнаний особливо небезпечним рецидивістом. Піс-
ля Володимира карався у в таборі особливого режиму № 10 у селищі 
Ударному, що в Мордовії. 

Після звільнення (1972 р.) В. жив у м. Бердичів Житомирської 
обл. Був одружений, мав двох синів. Підтримував зв’язки з політ-
в’язнем С. Бабичем, членом УГГ В. Овсієнком. Помер несподівано, 
за підозрілих обставин. 

Похований у Бердичеві. 
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Возна (Кушнір) Галина Петрівна (нар. 16.02.1931, м. Житомир).
Мікробіолог. Учасниця правозахисного руху, хранителька самви-

даву. 
Батько, Петро Платонович Возний (1910–1984), навчався в Жи-

томирському сільгоспінституті, мати, Надія Антонівна Смульська 
(1909–1992), — в педтехнікумі. Побралися 1930 р. Батька призвали 
в армію, а мати вчителювала в с. Фасова на Житомирщині, де тяж-
ко пережила з дитиною голод. Коли батька 1934 р. послали у війсь-
ково-транспортну академію в Москву, то він забрав сім’ю до себе, 
1937 — в Хабаровськ, у 1945 р. на Сахалін. 

1948 р. сім’я перебралася в Київ, де Галина закінчила 10 клас. 
1949–1954 рр. навчалася на біологічному ф-ті Київського ун-ту. 
1957–1960 працювала в Інституті фізіології АН УРСР, навчалася 
в аспірантурі Інституту землеробства, 1963 р. захистила кандидатсь-
ку дисертацію з мікробіології. 

Вже тоді В. мала репутацію «націоналістки», бо написала в дер-
жавні органи листа проти наміру спорудити пам’ятник О. Пушкіну 
біля Оперного театру в Києві. Тоді українська громадськість, зок-
рема, Максим Рильський, домагалася (і домоглася), щоб там стояв 
пам’ятник Миколі Лисенку. 

З 1962 В. стала активним членом КТМ — Клубу творчої молоді 
«Сучасник», де її призначили скарбником. Збирала внески на чергові 
заходи, екскурсії (їздила з мистецтвознавцем М.Логвином у Корець, 
Острог, Почаїв, Бучач, Сокиринці), на коляску Є. Концевичу, до 
якого часто їздила з 1962 р. Була В. на похороні В. Симоненка в січ-
ні 1963 р. КТМ зібрав і передав його матері чималу суму на споруд-
ження пам’ятника в Черкасах. В. взяла на себе обов’язок оповіщати 
людей про чергові збори і заходи КТМ.

Познайомилася і дружила з Надією, Леонідою та Іваном Світ-
личними, Аллою Горською, Галиною Зубченко, Іваном Гончаром, 
разом із ними брала участь в організації мистецьких вечорів, худож-
ніх виставок, брала участь у колядуваннях. 
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1962 р. познайомилася з художником Веніаміном Кушніром, 
з яким згодом побралася. Вони зберігали й організовували тиражу-
вання літератури самвидаву (В. зберегла, мабуть, найбільшу добір-
ку: 67 праць різних авторів, які згодом передала Музеєві шістдесят
ництва Серед них фотокопія «зарізаної» 1963 р. збірки Л. Костенко 
«Зоряний інтеграл», книжки Б.-І. Антонича, яка теж не вийшла). 
Збереглася ця колекція тому, що тримала її не вдома, а в свого бать-
ка-військового. Подружжя не раз зауважувало, що в їхньому помеш-
канні за їх відсутності кагебісти проводили обшуки, навіть демонс-
тративно, для постраху, залишали недопалки. Нічого не виявляли, 
тому з гласними обшуками не приходили. 

Першими були статті «Культ личности в биологии», яку В. ви-
читувала разом з Є. Пронюком, стаття Є. Сверстюка «З приводу про
цесу над Погружальським». До речі, В. була очевидцем пожежі в ЦНБ 
ім. В. Вернадського 24–26.05.1964. Її з роботи посилали перебирати 
обгорілі книжки. Вразила величезна — під стелю — купа мокрих 
книжок, які потім сушили на розвішаних мотузках. Ходила на суд 
Погружальського. 1968 р. двічі бачила, як горіли книжки у Геор-
гіївській церкві Видубицького монастиря. 

Брала участь у поході зі смолоскипами 8.06.1963 р. від Інституту 
харчової промисловості, що на Володимирській, до пам’ятника Іва-
нові Франку. Щороку ходила до пам’ятника Т. Шевченку 22 травня, 
зокрема, і 1967 р., коли колону, що прямували до ЦК КПУ, обливали 
водою з пожежних машин. 

Попри те, молода інтелігенція вміла й повеселитися. Так, 
20.09.1964 р. в складі знаменитого Центрального Ювілейного Комі-
тету (ЦЮК: Чорновіл, Рябокляч, Білокінь і В.) брала участь у свят-
куванні спільного 70-річчя І. Світличного та А. Горської.

Щойно побравшись, поїхала з чоловіком у Карпати. В Івано-
Франківську зайшли до Панаса Заливахи — а його щойно 27.08.1965 
заарештували. В. Кушнір їздив у Мордовію з надією дістати поба-
чення з другом, але після того його самого почали притісняти: не 
дозволяли виставок, публікацій. Він це тяжко переживав. Зазна-
ла утисків і В.: зволікали з її атестуванням і присвоєнням звання 
старшого наукового співробітника, зрештою достроково як неблаго-
надійну спровадили на пенсію. 

Посилала листи та бандеролі політв’язням. 1972 її викликали на 
допит у справі Н. Світличної. 

З 1966 понад 20 р. В. працювала в Ботанічному саду АН УРСР, 
де вперше в Україні створила лабораторію клонального розмножен-
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ня тропічних і субтропічних рослин. З 1986, після виходу на пенсію, 
написала три монографії, методичні рекомендації.

У час становлення незалежності була активною учасницею мі-
тингів, зібрань, громадських акцій. Організовує виставки картин 
В. Кушніра.

Живе в Києві. Син Іван (1970 р.н.) — архітектор. 
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Волощук Григорій Парфенович (нар. 01.08.1928, с. Цибулів-
ка Ободівського (нині Тростянецького) р-ну Вінницької обл. — 
п. 06.06.1970, с. Цибулівка).

Художник, політв’язень. 
З селянської родини. Батько і брат Тиміш загинули на війні. 

Мати, Тетяна Авксентіївна, тяжко бідувала з сином. 1947 р. була за-
суджена Ободівським нарсудом до штрафу в розмірі 100 крб. за не-
сплату податку. Померла 1982 р. 

1945 Гриць закінчив 7 кл. Цибулівської школи. Любив народні 
пісні, музику, мав хист до малювання, тому вступив у Київське учи-
лище прикладного мистецтва, яке закінчив 1950 р. за спеціальністю 
«художня кераміка». Дипломний проект «Керамічний декоративний 
фонтан для колгоспного парку культури і відпочинку» виконав і за-
хистив на відмінно. Того ж року без екзаменів вступив на філоло-
гічний факультет Київського державного університету ім. Т. Шев-
ченка. Жив у гуртожитку впроголодь. Згодом В. пояснював слідству: 
«Антирадянські настрої проявляв із тієї причини, що був недостатньо 
матеріально забезпеченим, матері в селі дуже тяжко, голова сільради 
не зменшив їй податки, а голова колгоспу відмовився допомогти пали-
вом, полагодити хату».

Типовий холерик: максималіст, ненавидів фальш, був сміливий 
на слово і вчинок. Сталіна та Берію мав за особистих ворогів. 

Про настрої студента начальник спецчастини КДУ О. Єлізаров 
доніс у МДБ, передавши підполковнику М. Шишкіну його курсову 
роботу «Повість Т. Шевченка «Близнецы»». Викладач Микола Ма-
лина інформував: «Ще під час семінарських занять Волощук заявив, 
що приєднання України до Росії 1654 р. було явищем не прогресивним, 
оскільки, мовляв, у Росії був самодержавний лад, а в Україні гетьмана 
вибирав народ. І що Шевченко нібито був противником такого приєд-
нання, за що й осудив Б. Хмельницького». 

Мабуть, безпосереднім приводом до арешту В. 29.12.1952 р. стала 
його карикатура на Сталіна з ґудзиками зі свастикою. До справи бу-
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ли долучені його однокурсники Микола Адаменко з Чернігівщини 
(заар. 18.01.1953) та киянин Ростислав Доценко (заар. 14.02.1953).

Конкретні звинувачення: з іронією називав вождя народів 
«батьком»; його обурювало, що не викладали історію українсько-
го мистецтва, що «випинали все російське — літературу, мистецтво 
й культуру»; читав «антирадянську націоналістичну літературу» — 
твори Б. Грінченка, М. Грушевського, П. Куліша, «Історію українсь-
кої літератури» С. Єфремова, роман «Сонячна машина» В. Вини-
ченка, твір В. Підмогильного «Місто», роман М. Хвильового «Валь-
дшнепи»; казав, що було б краще, якби Україна стала самостійною; 
малював тризуби; зводив наклепи на радянські радіопередачі; «ки-
дав об стіну автобіографію одного з керівників Радянського уряду» 
(Сталіна), порвав її і аркуші використовував для туалету». 

Під час слідства намагався захищати друзів. Якийсь полков-
ник, побачивши карикатуру на Сталіна із зашморгом на шиї, бив 
В., звелів стати «на колєні перед совецкой властью». Згодом у заяві 
на ім’я М. Хрущова від 31.10.1961 з проханням про реабілітацію В. 
писав: «Не буду описувати, як велося слідство. Скажу лише, що за пів-
місяця допитів, 14 січня, я забув своє прізвище». 

На закритому судовому засіданні Київського обласного суду 
14.05.1953 В. та Адаменко були засуджені до 10 р., а Р. Доценко до 8 р. 
виправно-трудових таборів з поразкою у правах на 3 р. — за ст. 54-10 
ч. 2 і 54-11 КК УРСР «Організаційна діяльність, спрямована до вчи-
нення особливо небезпечних державних злочинів, а так само участь 
в антирадянській організації». Свідчили викладач М. Малина та од-
нокурсники. Мати так переживала за сина, що її спаралізувало. На 
колінах поралась на городі. 

Карався В. у таборах Сибіру, зокрема в районі Ухти, де працював 
нормувальником. 

1956 звільнений за амністією. Прописався у приміській зоні 
поблизу Києва, працював на відбудові колишнього інституту шля-
хетних дівчат, у Київській науково-реставраційній майстерні, на 
реставрації Софії Київської, Кирилівської церкви, Бахчисарайсько-
го палацу-музею, розписував сувеніри на Київській фабриці худож-
ніх виробів.

1963 разом з Р. Доценком, який того року звільнився, відновив-
ся в університеті. Після закінчення його 1965 р. працював учителем 
української мови та літератури на Луганщині. За його ж словами, 
звільнили «за запеклі, несамовиті уроки». 

1966 повернувся до Києва. Одружився з Риммою Мотрук. Ба-
чачи відкрите й потаємне стеження, дедалі частіше навідувався до 



1075

ВОЛОЩУК ГРИГОРІЙ ПАРФЕНОВИЧ

рідної Цибулівки. Зрештою перебрався туди. Було, що потай скидав 
уночі прапори з сільради та контори. Ходив до церкви, намалював 
для неї ікону «Жони-мироносиці», зробив хреста. Кілька разів у ньо-
го робили обшуки. Ходили чутки, що він має зв’язки з закордоном. 
У селі мав кличку «Зек», яку сам собі й дав. 

В останні роки загострилася занедбана виразка шлунку, що її 
надбав у неволі. Вдавався до самолікування тривалими голодівка-
ми, чим нашкодив собі. Помер на 52-му році життя. Не як усі люди: 
з усмішкою. 

Похований у рідній Цибулівці. Після його смерті приїздив із 
Києва кагебіст, випитував, чи був хтось із київських друзів на по-
хороні. КГБ мав на покійника чимало компромату, але до арештів 
1972 р. він не дожив. 

Життя В. стало прообразом героя роману М. Адаменка «За-
кон — тайга», про нього ж ідеться в автобіографічній поемі «Знак 
доби» (1993).

2005 р. іменем В. названо вулицю в рідному селі, на стіні сіль-
ради вставлено меморіяльну дошку. 

Бібліоґрафія: 
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об антисоветской агитации и пропаганде. Март 1953–1991. Анноти-
рованный каталог. Под ред. В.А. Козлова и С.В. Мироненко; сост. 
О.В. Эдельман, М.: Международный Фонд «Демократия», 1999. — 
944 с. (Россия. ХХ век. Документы)»: — С. 107; 
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Малюта І. Прозваний зеком // Молодь України. — 2001. — 2, 6, 

8, 9, 13 листопада; 
Доценко Р. Микола Адаменко, що з Волощукового гурту чи то 

гарту // Молодь України. — 2002. — 24 січня; 
Малюта І. Збираю добрі спомини // Шлях перемоги. — 2003. — 

17, 18, 23 квітня; 
Адаменко М. На хисткій кладці через безодню: Спогад-роз-

дум // Зона. — 2006. — Вип. 20. — С. 110–134. 
Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник / 
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Іван Малюта, Василь Овсієнко
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Воробйов Олексій Гнатович (нар. 23.05.1939, с. Гришине Красно-
армійського р-ну Сталінської обл., нині Донецька обл.). 

Студент, учасник підпільної робітничої організації.
1947–1957 рр. Олексій навчався в середній школі. Не пройшов-

ши за конкурсом у Дніпропетровський гірничий інститут, працював 
у колгоспі. 1959 р. вступив у Мелітопольський технікум сільсько-
го господарства і механізації. Навчався добре, але терпів матеріаль-
ну скруту. Мусив заробляти розвантаженням вагонів. Слухав радіо 
«Свобода», Бі-Бі-Сі, вже тоді критично ставився до радянської дій-
сності. 

На IV курсі В. подружив з колегою Володимиром Чернишовим 
(1939 р.н.), який часто заводив розмови, що в СРСР не все гаразд 
із правами робітників і селян. Згодом Чернишов запропонував В. 
вступити в «Російську Робітничо-Селянську організацію», створену 
в квітні 1961 р. Ще у вересні 1960 — березні 1961 р. юнаки, що згодом 
створили організацію, розклеїли в Мелітополі 127 листівок та два 
плакати з закликом до робітників боротися за свої права: «Рабочий! 
Ты строишь, сеешь и кормишь своим трудом все общество. Почему же 
сам ты живешь в нужде? Потом и кровью ты добываешь себе на хлеб. 
До каких пор ты будешь мириться с нищетой и бесправием? Разве та-
кую жизнь хотел завоевать рабочий класс в 1917 г.? Что ждет тебя 
завтра?!». 

Воробйов дав згоду вступити в цю підпільну організацію, от-
римав конспіративний псевдонім «Гришин». Він знав небагатьох її 
членів, бо в ній була запроваджена сувора конспірація, членство бу-
ло розподілене на трійки, усі діяли під псевдонімами. 

Організація виготовляла кліше, друкувала з них листівки, пе-
реважно про тяжке економічне становище робітників, з закликами 
до боротьби за права трудящих, розклеювала їх у Мелітополі, потім 
у Запоріжжі, на Донеччині. Діяла організація близько 1,5 р.

КГБ вийшов на сліди організації навесні 1962. Першими були 
заарештовані її керівники Валентин Ринковенко (1940 р.н., росія-
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нин, освіта 10 класів, електрик) та Юрій Покрасенко (1940 р.н., ук-
раїнець, 10 кл., робітник, інвалід). Молоді підпільники не мали до-
свіду і належної твердості, тому були заарештовані й інші члени 
організації, зокрема, 13.04.1962 р. — п’ятикурсники В. Чернишов 
та О. Воробйов. Усього було заарештовано 6 юнаків (крім назва-
них, Володимир Савченко, 1942 р.н., українець, 9 кл., робітник; Бо-
рис Надтока, 1941 р.н., українець, 10 кл., бурильник), кілька юна-
ків пройшли свідками. Усі вони формально були членами ВЛКСМ. 
Звинувачення — «антирадянська агітація і пропаганда», ч. 1 ст. 62 
КК УРСР; «антирадянська організація» (ст. 64). Оскільки у В. був 
вилучений кинджал, в інших пістолети, а один студент у Москві го-
тував вибухівку, — також за ч. 2 ст. 222 («виготовлення та зберігання 
зброї»).

Слідство велося в Запоріжжі. Обласний суд 16.07.1962 р. виніс 
вирок: Ю. Покрасенку, В. Ринковенку та В. Савченку — 6 р. таборів 
суворого режиму, В. та В. Чернишову — 4,5 р., Б. Надтоці — 3 р. Ух-
валою судової колегії Верховного Суду УРСР від 21.08.1962 з вироку 
В. виключено засудження за ст. 64.

У жовтні 1962 р. В. уже був у таборі № 7 у Мордовії. Це був пе-
ріод відносно ліберального режиму. Щоб розширити свої знання, 
В. цікавився оточенням, зокрема, власовцями, вояками УПА, читав 
літературу. Був капітаном футбольної команди «Дніпро». 

Звільнений 13.10.1966 р. 
Постановою Пленуму Верховного Суду України від 31.01.1992 р. 

судове рішення щодо засудження В. за ст. 62 скасоване за відсутністю 
складу злочину, він реабілітований відповідно до Закону УРСР «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 р., 
однак засудження за ст. 222 (на 1 рік) залишається в силі. 

Живе в Дніпропетровську. 

Бібліоґрафія:

5810. Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об 
антисоветской агитации и пропаганде. Март 1953–1991. Анноти-
рованный каталог. Под ред. В.А. Козлова и С.В. Мироненко; сост. 
О.В. Эдельман, М.; Международный фонд «Демократия», 1999. (Рос-
сия. ХХ век. Документы). — С. 575. 

О. Воробйов. Коротенька моя біографія. Рукопис. 30.05.2001 р.

Василь Овсієнко
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Гасюк Ярослав Михайлович (нар. 12.11.1926 р., м. Станіслав, нині 
Івано-Франківськ — п. 02.11.2009, м. Львів).

Репресований за зв’язки з українським повстанським рухом. Про-
відник підпільної організації «Об’єднання» в м. Інта Комі АРСР. 

З робітничої родини. Після закінчення загальноосвітньої шко-
ли навчався в українській ґімназії. З приходом «червоних» у 1939 р. 
вчився в педучилищі, яке закінчив 1945 р. Працював учителем 
початкових класів на Станіславщині. За зв’язок з підпіллям ОУН 
1948 р. заарештований і 2.10.1948 засуджений ОСО при МДБ СРСР 
за ст.ст. 54-1а і 54-11 на 10 р. позбавлення волі. 

Покарання відбував у концтаборах «Мінерального управлін-
ня» в м. Інта Комі АРСР. Працював у шахтах. Був активним у колі 
молодих українських в’язнів, яких називали «студентським братс-
твом», брав участь у боротьбі за право одержувати українські книж-
ки та пресу, у збиранні внесків на допомогу хворим в’язням. Коли 
гроші в концтаборах були знову заборонені, то збирали продукти, 
одяг. Г. організовував відзначення релігійних свят та національних 
пам’ятних дат: Свята соборності і державності 22 січня, Бою під 
Крутами 29 січня, Свята моря 29 квітня, Свята Героїв 23 і 25 травня, 
Свята зброї 21 листопада. Разом з іншими протистояв грабіжництву 
з боку кримінальників — «ворів» та «сук», відновлюючи, наперекір 
гулагівській адміністрації, чинність людської моралі. 

Звільнений з табору № 1 після закінчення терміну 18.08.1956 р. 
(з урахуванням заліків), але без права повернення в Україну. Г. 
з юних літ писав вірші, і таку волю оцінив рядками: «Не такою тебе 
я чекав, Світлокрила, розкішна свободо... Наче мавка цвіла серед трав, 
А прийшла, мов горбун Квазімодо».

Оселився в Інті, далі працював у проектній конторі «Инта-
уголь». У січні 1957 р. одружився з достроково звільненою Галиною 
(Ангелиною) Приймою, підпільницею, засудженою 1950 р. на 25 р. 
1958 р. народився син Ярослав. 
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Ще у вересні 1955 р. Г. запропонував Володимиру Галеті та іншим 
політв’язням, які звільнялися, встановити зв’язки з підпіллям ОУН, 
вивчати настрої молоді, роздобувати паспорти для організації втеч із 
таборів. З цією ж метою був направлений у Галичину Петро Лепех. 
Г. обговорював ідею створення підпільної революційної організації, 
яка б продовжувала боротьбу ОУН, з В. Затварським, Я. Кобилець-
ким. Ця ж думка витала в іншому таборі: Б. Христинич, В. Леонюк, 
Богдан Стефанюк. Зв’язковою ланкою був В. Затварський. Коли по-
вернувся П.Лепех з повідомленням, що зв’язатися з проводом ОУН 
в Україні не вдалося, то Г. влаштував у лютому 1956 р. зустріч ініціа-
торів створення нової організації (тоді вже можна було виходити за 
межі таборів). 

У березні 1956 р. в помешканні одного литовця на вул. По-
лярній в Інті, ключі від якого мав Г., зібралися В. Затварський, 
Б. Христинич, Б. Стефанюк, Я. Кобилецький, В. Леонюк. Збори 
тривали близько 4 год., без обрання голови і секретаря, без прото-
колу — лише на підставі глибокої довіри та конспірації, властивої 
підпіллю. Попри поразку повстанського руху, до якого вони були 
причетні, невтішні вісті з України, власні страждання у неволі, ці 
молоді люди не сумнівалися в одному — в ідеї незалежності Ук-
раїни. Молодші вважали, що слід негайно відновлювати в нових 
умовах боротьбу ОУН та УПА. Старші (В. Затварський та Я. Коби-
лецький) застерігали, що не можна самочинно створювати органі-
зацію без дозволу Проводу ОУН в Україні, зв’язку з яким не було 
(бо його вже не існувало). Треба було брати ініціативу на себе. До-
ручили Б. Христиничу і В. Затварському скласти проект програми 
і статуту організації.

Установчі збори відбулися в кінці травня чи на початку червня 
з участю 8 осіб: Г., В. Леонюк, Б. Христинич, В. Затварський, Я. Ко-
билецький, Я. Жуковський, П. Клим’юк, В. Слив’як. Організацію 
назвали «Об’єднання», бо ставили далекосяжні цілі злити в єдине 
ціле революційний елемент як в Україні, так і поза її межами; спри-
яти масовому поверненню в Україну звільнених в’язнів та засланців; 
підносити національну свідомість молоді, вникати в усі суспільні 
структури (робітничі, профспілкові, спортивні), а членів організа-
ції виховувати в дусі дисципліни, карності та глибокої конспірації, 
«в дусі всеготовності до вирішального моменту». «Об’єднання» мало 
здійснювати програму ОУН — боротися за створення Української 
Самостійної Соборної Держави, опираючись на колишніх учасників 
підпільно-революційної боротьби та нових відданих членів, і зби-
ралося перенести свою діяльність в Україну. «Об’єднання» вважало 
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своїм непримиренним ворогом КПРС і вирішило провадити актив-
ну боротьбу проти неї, як правило, пропагандивно-викривальними 
методами. Терор допускався у виключних випадках. 

Установчі збори схвалили статут «Об’єднання». Воно вважає се-
бе складовою частиною ОУН, засновує свою організаційну мережу 
в Україні і поза її межами, а членом його може бути кожний свідо-
мий українець, який не сплямив честі української нації. Найвищий 
орган «Об’єднання» — Керівний Осередок із шістьох осіб на чолі 
з виборним Провідником. Провідник призначає своїх заступни-
ків (чи помічників) і керівників підрядних інстанцій. Найменшою 
складовою частиною є «звено» з трьох осіб. Кожний член присягає 
на вірність «Об’єднанню» та ідеям українського націоналізму і несе 
відповідальність за зраду — смерть.

На пропозицію Я. Жуковського (згідно з вироком — В. Леоню-
ка) провідником одноголосно обрали 30-річного тоді Я. Гасюка. Він 
першим виголосив клятву, складену В. Затварським. Провідник 
призначив своїм заступником В. Леонюка, заступником провідника 
(референтом Служби Безпеки) Я. Кобилецького, референтами про-
паганди Б. Христинича, В. Затварського, скарбником П. Клим’юка, 
зв’язківцями В. Слив’яка та Я. Жуковського. Основні напрямки ро-
боти полягали у встановленні зв’язків з Україною, виготовленні та 
поширенні там листівок і підпільної літератури. 

Наступні збори Керівного Осередку відбулися в липні 1956 р. 
в квартирі П. Клим’юка. За весь час існування організації відбулося 
близько 10 зборів КО, втім, коли виникла загроза викриття, тактич-
ні рішення приймалися вужчим колом. 

За завданням Г. викликаний з України колишній в’язень В. Буч-
ковський створив друкарню, яка до 1959 р. видала до 5 тис. листі-
вок. Вони поширювалися в Україні. Г. — автор листівок «Окупанти 
пруться в космос», «Хоч Кузнєцов…», «Двадцята річниця…», «Пре-
сконференсійна пісенька Микити». Разом з В. Леонюком Г. підго-
тував і випустив два машинописні збірники ґулаґівської поезії: «Лі-
тературне заслання» та «Відгомін». У першому опубліковані і його 
вірші «Віжд’їжджаючим друзям», «Я долю не клену лиху»; у збірнику 
«Відгомін» — його фейлетон «Про дядька», вірші «Заспів», «З думок 
колгоспника», «Україні з приводу сорокаріччя». 

Зв’язалися з підпільною групою «ОУНПівніч», яка діяла у Вор-
куті, але воркутинці не пішли на співпрацю. У Львові був створений 
конспіративний пункт зв’язку, туди Г. і В. Леонюк передали літера-
туру і гроші. Готувалося переміщення друкарні у Львів. 
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З арештами в 1958–1959 рр. в Україні колишніх «інтинців» К. Ба-
нацького, Й. Слабіни, А. Булавського, Г. Рябчуна, С. Оленича діяль-
ність «Об’єднання» не згасає. Лише в травні 1959 р. Г. дав розпоряд-
ження сховати в різних місцях друкарню і всі матеріали. З обшуків, 
які проводили органи КГБ, успішним був лише обшук на шахті № 9 
в Інті 21.12.1959 р., де вилучили деякі документи «Об’єднання».

29.07.1959 р. заарештований В. Леонюк, 9.09.1959 р. — Б. Хрис-
тинич, 26.10.1959 — В. Затварський, у якого слідство вирвало свід-
чення проти Г. Провідник заарештований 12.01.1960 р. в Інті. Усі 
підслідні були зібрані в слідчому ізоляторі КГБ при Раді Міністрів 
УРСР. Г. залишалося лише підтвердити те, що слідству вже було ві-
доме. Найдосвідченішим слідчим-кагебістам так і не вдалося впро-
довж 3 р. повністю розкрити цю справу. Адже в «Об’єднанні» було 
понад 100 осіб, а засуджено лише 10 та ще близько півтора десятка 
пройшли свідками. 

Процес був закритим. Підсудні застосували тактику т.зв. ло-
яльної оборони, яка полягала у применшенні чи запереченні вини, 
не робили різких випадів проти існуючого ладу. Зокрема, всі во-
ни заперечували автентичність Програми і Статуту «Об’єднання», 
прилучених до справи, бо то справді був не затверджений зборами 
варіянт. 

Суд обвинуватив підсудних за ст. 1, 9 чинного тоді Закону СРСР 
від 25.12.1958 р. «Про кримінальну відповідальність за державні зло-
чини» у змові з метою повалення існуючого державного ладу та за-
хоплення влади. Г. та В. Леонюк дістали по 12 р., Б. Христинич — 10, 
В. Затварський — 8, Я. Кобилецький — 5 р. позбавлення волі. Ухва-
лою Верховного Суду УРСР від 16.02.1962 Г. був визнаний особливо 
небезпечним рецидивістом і спроваджений на особливий, камерний 
режим. Пленум Верховного Суду УРСР 12.09.1964 р. скасував ту ух-
валу і перевів Г. на суворий режим. 

Покарання Г. відбував у мордовських таборах. Про тверду по-
ставу всіх «об’єднанців» свідчать у своїх книжках Я. Ткачук, Л. Лук’я-
ненко. 

Після відбуття терміну покарання Г. на початку 1972 р. оселився 
в Інті, де жили його дружина і син. 1991 р. вони переїхали до Льво-
ва. Тут Г. включився у громадську та просвітницьку діяльність. Член 
Спілки політв’язнів України, член Творчого клубу ім. Михайла Со-
роки. Виступав у пресі з поезіями громадянського звучання. 2003 р. 
вийшла його збірка. 

Указом Президента України від 16.01.2009 р. Г. нагороджений 
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 
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Гатала Мар’ян Петрович (нар 25.08.1942, с. Підзвіринець Городо-
цького р-ну Львівської обл. — п. 25.05.1972, м. Львів). Інженер.

Організатор друку і поширення самвидаву у Львові.
З патріотичної родини. Після арешту найстаршого брата, вояка 

УПА Олекси, родина перед вивезенням у Сибір утекла до Львова 
і згодом легалізувалася як «переселенці з Польщі». Мар’ян 1959 р. 
вступив до Львівської Політехніки, після ІІІ курсу перевівся на вечір-
нє навчання, почав працювати на Львівського заводі кінескопів. Уже 
в кінці 1962 працював інженером-технологом. Познайомився там 
і подружив з І. Гелем, який був бригадиром токарів високого класу. 
Гель приносив на завод перші збірки віршів поетів-шістдесятників, 
перші самвидавні речі. На заводі сформувалася група молодих інже-
нерів та робітників, які не вважали поширення самвидаву, впоряд-
кування могил січових стрільців, поширення листівок найважливі-
шими справами, хоча вони робили це, бо так вимагали обставини. 
Скинулися на друкарську машинку, Мар’ян купив її в Ленінграді 
під час відрядження. Подруга Мар’яна, студентка Наталя, погоди-
лася друкувати на конспіративній квартирі. Передруковувала вірші 
шістдесятників, статті Івана Франка «Що таке поступ», «Поза ме-
жами можливого», книжки «Вивід прав України» та «Москва й ук-
раїнська політика Москви» Мирослава Прокопа. Ядром цієї групи 
був Мар’ян. 

Якось Мар’ян побачив в інформаційному відділі обкому КПУ 
ротатор. Він з одного погляду схопив принцип його роботи, потім 
з пам’яті зробив креслення, а Гель і Чериба замовили деталі, деякі 
виготовили самі. З першого разу ротатор Г. не запрацював. Він пере-
робив креслення і після регулювання прилад почав видавати якісну 
продукцію. Але він працював доти, доки могли діставати заводську 
восківку, яка була матеріалом строгої звітності в установах. Ротатор 
довелося демонтувати і сховати. 

До відкриття у Львові пам’ятника І. Франкові, що було призна-
чене на 04.10.1964, Наталка видрукувала 100 екземплярів листівки, 
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текст якої склав І. Гель: «Українці! Пам’ятаймо, що Франко писав 
це про нас і для нас», а далі — «Пролог» із поеми «Мойсей» і чотири 
рядки гімну «Не пора, не пора, не пора…». Група Г. рознесла листів-
ки по корпусах Політехніки та університету, частину вночі розклеїла 
на стінах будинків і на деревах у сквері поблизу пам’ятника. 

Частину листівок, що залишилася, Наталя необачно тримала на 
квартирі, де мешкала. Їх побачив хтось із батьків, приїхавши до доч-
ки. Мар’ян як наречений узяв на себе відповідальність перед бать-
ками. Після арештів 1965 р. батьки почали дорікати Наталі, що вона 
може занапастити цілу родину. Вона відмовилася друкувати. Батьки 
заборонили їй зустрічатися з Мар’яном. Дівчина не зважилася на 
шлюб без благословення батьків. Восени 1966 у Наталі виявилася 
лейкемія, весною 1967 вона померла. Мар’ян тяжко переживав цю 
трагедію. Надалі друкував сам. 

На початку вересня 1968 р., коли всіма шляхами Галичини йшли 
на Чехословаччину війська, Мар’ян з кількома хлопцями розкрутив 
у Карпатах кріплення залізничної колії й домкратами розвів колії. 
Так вони солідаризувалися з чехами й словаками. Повідомлень про 
аварію не було. У жовтні 1968 Г. сказав І. Гелеві, який повернувся 
з неволі, що вирішив спалитися у Львові на майдані біля Оперного 
театру, поблизу пам’ятника Леніну, попросив скласти текст листівки 
й поширити її. Друг потрактував такий намір як утечу з поля бою, 
як дезертирство і допомагати відмовився. 

Ще раз Г. повертався до цієї теми після самоспалення чеського 
студента Яна Палаха 16.01.1969. У 1969–1971 рр. Г. друкував праці 
І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», Є. Сверстюка «Собор 
у риштованні» та «Іван Котляревський сміється», усі 5 чисел «Ук
раїнського вісника» В. Чорновола. 

І. Гель познайомив Г. з однодумцями. З ними відвідував художні 
виставки, концерти, шевченківські вечори, ходив колядувати в об-
разі різних вертепних героїв (зберігся знімок від 9 січня 1972 р., де 
Мар’ян у гуцульському вбранні поруч зі Стефою Шабатурою — вона 
одягнена циганом).

12.01.1972 р. кількадесят осіб української інтелігенції, у т. ч. 
близькі друзі Г., були заарештовані. У КГБ були оперативні дані, 
що Г. «є зв’язком заарештованих Геля І., Стуса В., Калинець І., Ша-
батури С. та інших». Проте першу «негласну бесіду» з ним провели 
аж 18.05, другу — 20.05. Про підпільну його друкарську діяльність 
у КГБ практично нічого не знали. Г. вимагав побачення з С. Ша-
батурою, хоча знав, що післідним, тим паче не родичам, побачень 
не дають. 
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25.05.1972 Г. був викликаний у КГБ на 16 год. — ймовірно, йому 
могли влаштувати зводини віч-на-віч (очну ставку) або лише здале-
ка показати його Стефі в колі кагебістів і так скомпрометувати його. 
Запідозривши недобре, Г. замість того прийшов у свій цех близько 
15 год., коли перша зміна вже закінчувала роботу, а друга — готу-
валася до неї. Мар’ян був провідним технологом, його всі тут знали. 
Він зібрав людей довкола себе, коротко сказав про окупацію Украї-
ни, про арешти тих, хто виборює українську державність. Після слів: 
«Лише моя кров може змити бруд окупантів з моєї землі» Г. ножи-
цями пробив собі серце. 

КГБ був стривожений самогубством Г. — про це свідчать три до-
повідні Голови КГБ України В. Федорчука першому секретареві ЦК 
КПУ В. Щербицькому. До Львова був спрямований заступник Голо-
ви КГБ при РМ УРСР Трояк Н.З. КГБ «вжив заходів, щоб не допус-
тити можливих ексцесів, пов’язаних із самогубством Гатала М.П.». 
Тобто цинічно сфабрикував і розповсюдив неправдиві чутки про мо-
тиви самогубства, зокрема, що його не підвищили на посаді, що мав 
проблеми особистого характеру. 

Похорон Г. відбувся 27.05.1972 на одній із центральних алей Ли-
чаківського кладовища за участю великої кількості людей.

Багатьох викликали в КГБ, де методами «пряника» чи «батога» 
змушували поширювати неправдиві чутки про покійного або мовча-
ти. Заарештованому І. Гелеві слідчий цинічно сказав, що Г. сам собі 
виніс смертний вирок і тепер вони не мають з ним клопоту, а прото-
коли допитів С. Шабатури про Г. з її справи щезли.

Бібліоґрафія:

Інтерв’ю Івана Геля В. Кіпіані та В. Овсієнку 25.06. 2003; Сте-
фанії Шабатури В.Овсієнку 26.08.2008.

Іван Гель про організатора самвидаву у Львові Мар’яна Гата-
ла. — Сайт ХПГ http://archive.khpg.org/index.php?id=1284583590.

Василь Овсієнко
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Геврич Ярослав Богданович (нар. 28.11.1937, с. Остап’є, тепер Під-
волочиського р-ну Тернопільської обл.).

Лікар-стоматолог, учасник руху шістдесятників, громадський діяч.
Народився в сім’ї греко-католицького священика. Батько був 

ув’язнений через відмову перейти на московське православ’я. Мати, 
Єлизавета Рачковська, мала університетську освіту, володіла шість-
ма мовами, фахівець із грецької та латини, але не мала права пра-
цювати вчителькою. Однак усі п’ятеро дітей — три сестри і двоє 
братів — осягнули вищу освіту.

Ярослав після закінчення середньої школи в 1954 р. вступив 
у Станіславівське дворічне технічне училище, вивчився на механіка по 
ремонту й експлуатації будівельних машин. Працював у гаражі Косівсь-
кого ліспромгоспу. 1957–1960 відбував трирічну військову повинність.

1960 р. вступив на стоматологічний факультет Київського медін-
ституту ім. О. Богомольця. Співорганізатор капели бандуристів ін-
ституту. Жив в одному з М. Плахотнюком гуртожитку, разом ходи-
ли на репетиції хору «Жайворонок», у Музей Івана Гончара, бра-
ли участь у роботі Клубу творчої молоді, організовували колядки. 
16.05.1964 р. здійснили незабутню для студентів-медиків поїздку ка-
тером у м. Канів на могилу Т. Шевченка.

Під час літніх канікулів 1964 р. Г. з групою молоді Києва та Льво-
ва мандрував у Карпатах. У с. Шешори Косівського р-ну познайомив-
ся з головою сільради Володимиром Михайлюком, який показав йому 
фраґменти зруйнованого мадярським військом під час війни пам’ятника 
Т. Шевченку. Г. розповів про це в Києві скульпторові й етноґрафу Іва-
нові Гончару та архітекторові Григорію Ковбасі. Вони безплатно зро-
били пам’ятник, селяни зібрали гроші на матеріал та відливання його 
і встановили на постаменті на високій могилі, як було колись.

Відкриття мало стати, за задумом голови, «святом на всі гори». 
Та напередодні відкриття він був затриманий КГБ, десятки автобусів 
міліція завернула назад від повороту на Шешори, рейсові автобуси 
було скасовано. Г. з групою людей прийшов у Шешори пішки. Сцена 
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пам’ятника була прикрашена гуцульськими килимами і вишивками, 
та не було кому офіційно відкрити пам’ятник, лише Тетяна Цим-
бал читала вірші Т. Шевченка та коротко виступив В. Чорновіл. Про 
подію того ж вечора повідомило радіо «Свобода», тому влада виріши-
ла відкрити пам’ятник 21.08.1965 — з «художньою самодіяльністю», 
прапорами, з портретами Леніна і рапортами про «трудові досягнен-
ня». Г. був присутній і на цьому відкритті.

28.08.1965 Г. їхав на навчання в Київ. У м. Тисмениця його зняв 
з автобуса працівник КГБ кап. Григор’єв і відвіз в Івано-Франківсь-
кий слідчий ізолятор. Вилучили фотокопії з закордонних видань 
книжечок «Україна і українська політика Москви» та «Вивід прав Ук-
раїни», фейлетон про Хрущова, дві фотоплівки. Наступного дня літа-
ком він був допроваджений під конвоєм до Києва у СІЗО КГБ УРСР 
і звинувачений у проведенні антирадянської агітації і пропаганди за 
ст. 62, ч. 1 КК УРСР. 7 міс. Г. утримували в камері-одиночці, провели 
коротку психіатричну експертизу, яка визнала його осудним. Спра-
ву вів слідчий Коваль. Він намагався поєднати справу Г. зі справою 
О. Мартиненка, І. Русина, Є. Кузнєцової, та Г. навіть не знав цих 
людей. Посправником його деякий час був художник-інвалід Петро 
Моргун (мав одну руку), у якого Г. робив фотокопії самвидаву з плів-
ки, яку брав у Є. Пронюка. Моргун був звільнений ще до суду, який 
відкрився акурат у день народження Т. Шевченка, 09.03.1966 р.

На зводинах віч-на-віч 10.12.1965 А. Горська заперечувала, що да-
вала Г. фотокопію книжки «Україна і українська політика Москви». 
«За 105 днів навчать брехати», — відповів Г. Слідчий не записав цих 
слів до протоколу, про що Горська заявила Прокуророві УРСР. Фактів 
«розповсюдження антирадянської літератури» не було встановлено: 
щось читав дівчині Лесі Сандурській, щось обіцяв дати її братові.

Під час слідства М. Плахотнюк носив передачі Г., найняв адво-
ката і домігся, щоб свідчити в суді. Ні суд, ні адвокат не повідомили 
родині про початок суду. Однак на нього прийшло багато друзів, 
яких накликали М. Плахотнюк та В. Чорновіл. До зали суду ніхто 
з них не був допущений. Вони таки перехопили в коридорі суд-
дю Мацька і допитувалися, за яким законом Г. судять закрито. Тоді 
міліція і люди в цивільному виштовхали їх із коридору. Свідок Пла-
хотнюк, побачивши в залі лише суддю, засідателів, прокурора, ад-
воката, підсудного і конвой, відмовився давати покази цьому закри-
тому судові, висловив обурення поведінкою адвоката і звернувся зі 
словами підтримки до підсудного. Згодом це сміливе заступництво 
було інкриміноване йому як злочин. Навіть начальник конвою під 
час перерви сказав судді: «За що ви його судите? Та він ні в чому не 
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винний». Другого дня Г. охороняли солдати з Середньої Азії, які не 
розуміли української мови. 

Оголошення вироку суддя призначив на 14 год. 11.03.1966, але 
оголосив його об 11-й. Перед виголошенням вироку до зали була 
заведена група невідомих людей, туди змогли проникнути лише по-
одинокі друзі Г. Вирок — 5 р. таборів суворого режиму. 

Адвокат оскаржила вирок і касаційний суд скоротив термін до 
3 р. Справа Г., як і інші справи «покосу» 1965 р., набула гучного роз-
голосу завдяки виданню за кордоном книжки В. Чорновола «Лихо 
з розуму (Портрети двадцяти «злочинців»)». 

На етапі Г. познайомився В. Підгородецьким та іншими повс-
танцями, які поверталися з суду над Антоном Олійником та Рома-
ном Семенюком за втечу з табору. 

Г. карався в таборі ЖХ-385/11 у сел. Потьма в Мордовії. Пра-
цював на деревообробному підприємстві. Був у близьких стосунках 
з Ю. Шухевичем, М. Сорокою, Грицем Пришляком, С. Сорокою. На 
політзаняття принципово не ходив, за що мав покарання. Кілька 
разів його ставили стоматологом у санчастині табору, потім у лікар-
ні табору ЖХ-385/3-3, що в сел. Барашево, оформивши санітаром, 
на що Г. спочатку не погодився, але друзі порадили йому прийня-
ти пропозицію, щоб було через кого в лікарні підтримувати зв’язки 
між мордовськими зонами. Та коли начальник табору побачив, що 
Г. розмовляє в кабінеті з Володимиром Горбовим — захисником 
С. Бандери на процесі 1936 р., його спровадили на зону ЖХ-385/17-А, 
що в сел. Озерний. Тут спілкувався з В. Морозом, Ю. Даніелем. 
Звільняючись 28.08.1968, вивіз екслібриси П. Заливахи. 

У Москві Г. разом з батьком заходив до помешкання дружини 
Ю. Даніеля Лариси Богораз, яка щойно була заарештована за участь 
у «демонстрації сімох» на Красній площі. У Києві, уникнувши сте-
ження, зустрівся з І. Світличним. 

Ні в Галичині, ні в Києві Г. не прописували. Тоді москвичі Люд-
мила Алексеєва та Веніамін Ґрінберґ допомогли йому прописатися у 
м. Рославль під Смоленськом.

У Київському медінституті його не відновлювали. Ректор проф. 
Мілько порадив перевестися в інший інститут. Сприяннями Л. Алек-
сеєвої вдалося відновитися на навчання у Смоленському медично-
му інституті. Г. одружився з Олександрою Сандурською в м. Турка 
Львівської обл., а сам поїхав у Смоленськ закінчувати медичну освіту. 
1970 р. одержав диплом і направлення у Пензенську обл. Щоб уник-
нути кримінальної відповідальності, Г. не одержав «підйомні» гроші 
і самовільно поїхав у м. Турка. Позапартійний головлікар Станіслав 
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Горленко прийняв його стоматологом у с. Лімна, але як судженого 
його там не прописали, бо це прикордонна зона. Тоді Горленко пере-
вів його в с. Ясениця, а через рік настановив його районним стома-
тологом Турківської центральної районної лікарні. Прописали його 
в Турці аж через два роки. Там він працював 30 років. 

З настанням «перестройки» Г. організував 25.01.1989 р. конкурс 
вертепів цілого району. В ньому взяло участь 25 колективів. Створив 
Товариство української мови, яке й очолив. Був заступником голови 
районних організацій НРУ, «Меморіалу». Зусиллями цих організа-
цій у Турці відкрили пам’ятник Т.Шевченку. 1990 р. Г. був обра-
ний депутатом обласної та районної рад. 1994 р. очолив районну ор-
ганізацію КУН, брав участь культурологічних заходах Товариства 
«Бойківщина» як член її проводу. Нагороджений знаком «10 років 
незалежності України», а на ІІІ Бойківських фестинах — грамотою 
і медаллю «Почесний бойко». 

Дружина О. Сандурська працює лікарем-невропатологом у Львові. 
Їхня дочка Ольга (по чоловіку Качай), теж лікар, виїхала у США. 
Вийшовши на пенсію 2000 р., Г. поїхав до доньки доглядати онуків. 
Там опублікував матеріяли про Бойківщину, працював у Товаристві 
«Бойківщина» Америки та Канади. 16.09.2006 р. його обрали головою 
Головної Управи Товариства.

Тимчасово проживає у США, штат Нью-Джерсі. Має намір по-
вернутися в Україну. 

Бібліоґрафія:
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Гнатюк Іван Федорович (нар. 21, за документами 27.07.1929, 
с. Дзвиняча Кременецького повіту Волинського воєводства (нині 
Збаразький р-н Тернопільської обл.) — п. 05.05.2005, м. Борислав 
Львівської обл.).

Учасник руху опору, політв’язень, поет, лауреат Національної пре-
мії ім. Т. Шевченка.

З бідняцької селянської сім’ї. Іван вдався в прадіда-опришка, 
який побував у Сибіру: був неслухняний і запеклий у своїй упер-
тості, за що не раз був битий. Батько навідріз відмовився вступати 
в колгосп, не дозволив і синові вступати в піонери. Пішов у Виш-
невецьке ремісничо-промислове училище вчитися на столяра. Жив 
у гуртожитку, багато читав патріотичної літератури. Знав Декалог, 
був очевидцем боїв повстанців з німецькими окупантами та з полі-
цаями-поляками. Восени 1944 р. батько мобілізований до Радянсь-
кої армії і загинув у битві за Берлін. Мати залишилася з чотирма 
дітьми. Іван був за господаря. Уже 15-річним діставав завдання від 
повстанців, передавав «ґрипси». Уперше нарвався на засаду восени 
1944 р. Обійшлося тяжким побиттям. Не раз потрапляв під червоні 
облави, і кожного разу його немилосердно били. Примушували йти 
у «стрибки» — «истребительные отряды» — для боротьби з УПА. 
Іван зумисне пошкодив собі ногу. Однак згодом його таки забрали 
у школу «стрибків» у Вишнівці, де змарнував півтора року. Під но-
вий 1947 р. повстанці роззброїли «стрибків», а міліція, потримавши 
два-три дні, побила і розігнала їх.

Закінчивши на відмінно V клас Вишневецької школи, припи-
сав у табелі цифру II і поступив у Крем’янецьке педучилище. Уже 
на І курсі його допитували в НКВД про пістолет. Провід ОУН По-
чаївського р-ну доручив йому перевозити і поширювати листівки. На 
початку другого курсу виступив на зборах проти вступу в комсомол. 
Через кілька днів заарештований. Утік, коли його вели до тюрми. 
Пішов у підпілля. На підроблений матрикул поступив у Бродівське 
педучилище, та за три тижні, 27.12.1948, знову заарештований.
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У Кременецькій тюрмі слідчі тяжко били його, навіть імітували 
розстріл. Різдво 1949 р. «святкував», два тижні стоячи у вузькому 
«боксику». На пред’явлені знімки вбитих друзів, підпертих під му-
ром, утратив сон і відтоді 22 р. періодично не спав по 2–3 місяці. 

20.01.1949 слідчий Безщасний сформулював звинувачення 
у справі № 7426 про те, що студент Гнатюк І.Ф. був членом ОУН, 
виконував обов’язки інформатора Почаївської районового проводу 
ОУН під псевдонімом «Іван Недоля», збирав дані розвідувального 
характеру, поширював листівки, втягував інших осіб в ОУН, агіту-
вав студентів не вступати в комсомол. Звинувачений за ст.ст. 54–1 
«а» та 54-11 КК УРСР («зрада батьківщини» і «збройна боротьба»). 
Під час найжорстокіших чотиримісячних допитів не видав нікого. 

31.03.1949 справа Г. передана у Трибунал військ МВС Тернопіль-
ської обл. З урахуванням Указу ПВР СРСР від 26.05.1947 «Про ска-
сування смертної кари» трибунал без участі прокурора і захисника 
присудив Г. 25 р. ув’язнення з конфіскацією майна та 5 р. поразки 
в правах. 

Етап тривав місяць. У вересні пароплавом «Ногін» вивезений 
з порту Ваніно у Магаданську обл. Перший табір — Аркагала. Рік 
працював у шахті. В’язні масово вимирали від виснаження, голоду 
й холоду. Тоді Г. відмовився від підземних робіт, 17 діб провів у хо-
лодному карцері. Рятувався віршами: «Якщо не писатиму віршів — 
скоро загину». Через рік перевезений в концтабір «Аляскітово», що 
в кінці Колимської траси. Працював у руднику в непроглядній пи-
люці. Захворів на сухоти. У таборі «Холодний» добував золото. За-
галом побував у двох в’язницях, на трьох пересилках і в п’ятьох ко-
лимських таборах. 

Після смерті Сталіна надіслав листа матері, що живий, а мати 
вже три роки поминала його як померлого. Мав тяжкі кровотечі 
з легень. Йому таки дали ІІ групу інвалідності і 06.02.1956 р. він 
був звільнений «на основании определения Магаданского облсуда 
от 10 ноября 1955 г. как страдающий тяжелым недугом». На догляд 
раніше відпущеної на заслання Галини Капустяк теж випущений 
з табору.

Г. поїхав до мами та сестер, виселених у Миколаївську обл., та 
дільничний міліціонер звелів йому їхати за призначенням, у Борис-
лав Львівської обл., до Галини. 1.04.1956 р. вони одружилися. Ко-
ли радянські танки задушили сусідню Угорщину, КГБ примусив Г. 
виїхати з Західної України. Весною 1957 попрощався з дружиною 
і донечкою Любою (1957 р. н.) і поїхав до мами в с. Пузирі Жовт-
невого р-ну Миколаївської обл. Вірші, вивезені з Колими, закопав. 
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Страждав сухотами, а все ж улаштувався обліковцем на фермі рад-
госпу «Прибузький». Приїздили кагебісти і схиляли його до співпра-
ці. За відмову звільнили з роботи. Працював муляром, вантажни-
ком. Дружина з дітьми (син Володимир нар. 1959 р.) перебралася до 
нього. Г. виклики в КГБ у зв’язку з арештами колишніх політв’язнів 
Миколи Волощука і Володимира Сорокаліта, вилучили листування 
з ними. Ймовірно, від арешту Г. врятувала тяжка операція, під час 
якої йому видалили 2/5 легені. 

Після трирічного поневіряння безнадійно хворому Г. дозволи-
ли повернутися в Борислав. Кагебіст Георгій Бєляченко домагався 
«осуду минулого». Це був вибір: жити чи вмерти. Тяжко виснаже-
ний хворобою, Г. пішов на компроміс: три-чотири такі вірші восе-
ни 1960 р. були опубліковані в бориславській газеті «Прикарпатська 
правда». На початку 60-х рр. його в складі групи «представників гро-
мадськості Львівської області», у якій були публіцист Тарас Мигаль 
та колишній політв’язень Лука Павлишин, возили в мордовські та-
бори з метою «перевиховання» нерозкаяних. В’язень Трохим Шин-
карук звинуватив його: «Ти про´ендлював честь політв’язня». Однак 
на допитах у справі Б. Гориня, М. Осадчого в 1965 р. потрібних КГБ 
показів Г. не дав. 

1964 р. Г. влаштували завідувачем міської книгарні в Бориславі. 
Тут познайомився з К. Дасівим, який 1973 р. був ув’язнений.

Вірші Г. зрідка почали з’являтися в газетах і журналах. 1965 р. 
у видавництві «Каменяр» вийшла збірочка з 27 віршів «Паговін-
ня». Книжка «Калина» (1966) на засіданні ЦК комсомолу Украї-
ни була визнана «націоналістичною». В СПУ його прийняли тільки 
27.12.1967 р. Поволі входив у коло письменників, чому посприяли 
путівки у будинок творчості в Ірпені. Вийшло кілька збірок. 

Г. — учасник Установчого з’їзду НРУ. 2000 р. за книгу споминів 
«Стежки-дороги» (1998) був удостоєний Національної премії ім. 
Т.Шевченка. Відомий також як перекладач поезії і прози з білорусь-
кої, польської, серболужицької мов. 

Похований у м. Борислав. 

Бібліоґрафія:

I.

Вибрані вірші та поеми. Львів: Червона калина, 1995. — 672 с. 
Стежки-дороги. Спомини. — Дрогобич: Вид. фірма «Відроджен-

ня», 1998. — 496 с., іл. 
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Бездоріжжя. — Харків: Майдан, 2002. — 240 с., іл.
Хресна дорога: Поетичні твори / Передмова Н. Кириленко. — 

Харків: Майдан, 2004. — 820 с. 
Свіжими слідами: Спогади, есеї. — Харків: Майдан, 2004. — 

136 с. 

II.

З порога смерті. Письменники України — жертви сталінсь-
ких репресій. — К.: Рад. письменник, 1991. — Вип. І / Упоряд. 
О.Г. Мусієнко. — С. 134–137.

Архів ХПГ: Інтерв’ю І. Гнатюка 11.10.2000.
Ткачук Ярема. Буревії. Книга пам’яті. — Львів: В-во «СПО-

ЛОМ», 2004. — 115–120.

Василь Овсієнко



1094

ГОМЗА ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

ГОМЗА ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Гомза Ярослав Юрійович (нар. 18.09. 1927, с. Монастирець Стрий-
ського р-ну Львівської обл. — п. 22.09. 2011, смт. Очеретине Ясину-
ватського р-ну Донецької обл.).

Остарбайтер, політв’язень, просвітянин, публіцист.
Народився в селянській родині Юрка і Насті. Закінчив три кла-

си в сільській державній школі з «руською» (тобто українською) мо-
вою навчання, а з четвертого класу був учнем Стрийської «Рідної 
школи». З 1939 навчався в школі № 10 у Стрию. За німецької окупа-
ції переведений до 5 кл. ґімназії, та провчився всього півроку.

Родина збідніла вщент: у хаті не було шматка хліба. У лютому 
1942 разом з батьком змушений був «добровільно» виїхати на роботу 
до Німеччини. Працював у бауера в с. Ґанзерін у Померанії, а бать-
ко — в сусідньому с. Кепіц.

Незабаром Г. зав’язав контакти з українськими організація-
ми, передусім з «Українським Національним Об’єднанням» та «Ук-
раїнською Громадою». Перечитав багато українських книжок, ви-
даних в Україні й за кордоном. Згодом в автобіоґрафії писав: «Весь 
свій заробіток вкладав у газети та книжки, які розповсюджував між 
остарбайтерами-українцями». Найважливішими були газети «Ук-
раїнський вісник», «Українська Дійсність» (Берлін), «Наступ» (Пра-
га), журнал «Пробоєм» (Прага).

У квітні 1945 «визволений» червоними військами і заарештова-
ний органами контррозвідки «Смерш» 3-ї Ударної Армії та засуд-
жений Військовим трибуналом за ст. 58-1а КК РРФСР на 10 р. по-
збавлення волі і 5 р. поразки в правах за «антирадянську діяльність» 
(розповсюдження української преси та книжок серед остарбайтерів-
українців), за зв’язок з ОУН. 

Покарання відбував у Сиблагу (пос. Антибес) та Степлагу 
(Кенґір, де мав номер СВВ-667), у Джезказґані. Під час страйку 
в цих таборах (травень–червень 1954) Г. перебував у пос. Антибес.

З закінченням терміну звільнений у 1955. Поїхав на Донеччину, 
куди вже перебралися його батьки. Працював робітником спочатку 
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на Очеретинському цегельному, а потім на Авдіївському коксохіміч-
ному заводах. 1968 р. закінчив вечірню середню школу, курси ні-
мецької мови (1969), відтак українське відділення філологічного фа-
культету Донецького держуніверситету (1974). З 1972 р. до виходу на 
пенсію працював учителем німецької мови, української мови й літе-
ратури в Очеретинській СШ.

З часу звільнення перебував під наглядом КГБ. Його виклика-
ли на допити у зв’язку з арештами дисидентів. Зокрема, в лютому 
1981 р. в нього шукали, та не знайшли, працю О. Тихого «Мова. На-
род». Обшуки, погрози, шантаж родини тривали до 1990 р.

З початком перебудови активно працював на українське відрод-
ження. Один з організаторів Товариства української мови ім. Т. Шев-
ченка на Донеччині, Всеукраїнського Товариства політв’язнів і реп
ресованих (ВТПВіР). Співзасновник УГС на Донеччині (1989), 
член УРП (1990), голова місцевого осередку і член сенату ОУН(м). 
22.01.1989, у День Злуки, брав участь у мітингу під синьо-жовтими 
прапорами в Донецьку. 

Член редколегії ж. «Пороги» (Січеслав, 1998–1990). 1990 р. вийш-
ло (в машинопису) два числа започаткованого і редагованого Г. сам-
видавного художньо-публіцистичного альманаху «Каяла», та через 
брак коштів мусили припинити видання.

Автор сотень публікацій з історії України, зокрема, Слобожан-
щини й Донеччини, про діячів української культури.

Похований у с. Очеретине.

Бібліоґрафія:

I.

«Цитатник» Олекси Тихого // Той, що духом не скоривсь. — Друж-
ківка, 1994. — С. 21–23.; Те ж: ж. «Зона», № 7, 1994. — С. 215–217.

Моя зустріч з Олексою [Тихим] // Східний часопис, № 24. — 
1997.

Джезказган // Українське слово, 1998. — № 29; Від Берліна до 
Антибеса. — 1998. — № 46; Антибес. — 1999. — № 4.; Кенгір. — 
1999. — № 33. 

Від Берліна до Антибеса // Молодь України, 1999. — № 40; Ан-
тибес. — № 41; Кенгір і Джезказган. — № 42. 

Вибране. Статті, спогади, вірші. — К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 
2005. — 115 с. 

Автобіографія 2001 р. (машинопис).
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II.

Вахтанґ Кіпіані. Українці проти уркаганів. — Україна молода, 
№ 28. — 2005. — 12 лютого.

Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник / 
Передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. — К.: Смолоскип, 2010. — 
145–146.

Василь Овсієнко
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Горбачук Василь Тихонович (нар. 27.04.1929, с. Міжлісся Бе-
резівського р-ну Брестської обл., Білорусь).

Мовознавець і методист. Доцент з 1964 р., з 1990 — професор.
З корінних жителів північно-західного (берестейсько-пінського) 

Полісся, які мовно, звичаями, антропологічно є етнічними україн-
цями, лише волею Кремля передані до Білорусі та примусово запи-
сані білорусами. 

До війни Г. навчався в початковій польській школі, яка з вере-
сня 1939 р. стала білоруською. Під час німецької окупації закінчив 
1943 р. семирічку в Березі-Картузькій. До національного самовизна-
чення найбільше спонукали «Кобзар» Т. Шевченка, «Мала історія 
України» І. Крип’якевича, спілкування з повстанцями, які зупи-
нялися в батьків. Подаючи в серпні 1944 р. документи до восьмого 
класу Березівської білоруськомовної школи, записався українцем. 

1947 р. закінчив з медаллю школу, 1952 — філологічний факуль-
тет Львівського університету ім. І. Франка. Приятелював з Є. Свер-
стюком. Учителював. 1952 вступив до аспірантури Українського 
науково-дослідного інституту педагогіки. З 1956 працював у Ми-
колаївському педінституті, де заслужив тавро «націоналіст» і був 
звільнений. Працював у Горлівському педінституті іноземних мов, 
у Житомирському, Вінницькому, Кіровоградському педінститутах. 
У травні 1960 несподівано призваний на військові збори у м. Хміль-
ник на Вінниччині, де кагебісти влаштували йому допити про спіл-
кування з «українськими буржуазними націоналістами» І. Бровком 
та Є. Сверстюком (ці розмови були підслухані). Восени 1968 його 
знову допитували про самвидав, надалі періодично викликали на 
«профілактику», а кінці серпня 1972 його звільнили з роботи. Рік ні-
де не міг влаштуватися, нависла загроза ув’язнення за «дармоїдство». 
З вересня 1973 працював у Слов’янському педінституті. 

1976 р. в інститут до Г. приходив за консультацією щодо свого 
«Словника мовних покручів» О. Тихий. Залишив йому частину ма-



1098

ГОРБАЧУК ВАСИЛЬ ТИХОНОВИЧ

шинопису праці «Мова народу. Народ». Після арешту Тихого викли-
кали на допити, але Г. не дав потрібних слідству показів. 

1984–1988 рр. Г. очолював кафедру української мови, з 1994 до 
2003, до виходу на пенсію, був деканом філологічного факультету 
Слов’янського педуніверситету. У роки незалежності організував при 
факультеті науково-дослідницьку групу «Південна Слобожанщина», 
«Бібліотеку української зарубіжної літератури», заснував альманах 
«Євшан», який став трибуною для обдарованої молоді, встановив 
зв’язки з українською діаспорою, яка надавала допомогу студентам-
відмінникам. Має понад 100 наукових публікацій, у т. ч. близько 
20 книг і брошур з українського мовознавства, лінгводидактики. 
Автор півтори сотні статей у газетах і журналах на громадсько-полі-
тичні теми, зокрема, про становище українців на Берестейщині, про 
повстанський рух.

З 2003 р. живе в м. Ірпінь під Києвом.

Бібліоґрафія:

I.

Син Донецької землі: Спогад про Олексу Тихого // Той, що ду-
хом не скоривсь. — Дружківка, 1994. — С. 10–17.

Паспортні білоруси Берестейщини // Над Бугом і Нарвою [Поль-
ща], 2004. — № 4. — С. 33.

Тридцять років на Донбасі (щоденникові записи). 1973–2004 рр. — 
Слов’янськ: Друкарський двір, 2010. — 218 с.

II.

Лащенко С. Як берестейські повстанці «подарували» Україні 
професора філології // Над Бугом і Нарвою [Польща]. — 2004. — 
№ 5. — С. 25–26, 29.

Василь Овсієнко
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Грабець Любомир Омелянович (нар. 15.09.1942, с. Слобода Коло-
мийського р-ну Івано-Франківської обл.) 

Студент Львівської консерваторії, організатор міжвузівського 
студентського хору, вчитель, громадський діяч.

Народився в м. Любачів (нині Польща), а записаний як урод-
женець с. Слобода на Гуцульщині. Батько, Омелян Петрович (1911–
1944), — командир групи УПА «Південь». Мати, Тарновецька Галина 
Юліанівна (1916–2006), заарештована 1948 р. і засуджена на 25 р. як 
дружина полковника УПА і за те, що переховувала вагітну жінку, 
яка була на нелегальному становищі. Любомир виховувався у тітки 
Марійки, а його брат Нестор — у батьковій родині. Мати повернула-
ся 1956 р., зібрала дітей, одружилася з колишнім повстанцем Воло-
димиром Жуком, який став Любомиру за батька. 

Закінчив школу в с. Ковалівка Коломийського р-ну. 1961 р. за-
кінчив Коломийське педучилище, працював у школі сел. Ковалівка 
вчителем музики, фізкультури і старшим піонервожатим. Вчив цер-
ковний хор і ходив з ним колядувати. 

1963 р. вступив на заочне відділення дириґентського факультету 
Львівської консерваторії. Обійняв посаду завідуючого організацій-
ним сектором Львівського туристичного клубу «Карпати». Перевівся 
на стаціонар. Деякий час жив у композитора Василя Барвінського, 
колишнього політв’язня, оскільки мама Г. і його дружина були под-
ругами з таборів. Г. обрали секретарем комсомольської організації 
факультету. 

Студенти консерваторії започаткували перші прилюдні коляду-
вання у Львові. За виступ на телебаченні мали грамоту ЦК ЛКСМУ, 
яка правила захистом від придирань міліції. Студенти запропону-
вали створити під егідою Львівського міського комітету комсомолу 
міжвузівський студентський хор. У ньому співали й старшокласни-
ки. Одним із керівників хору став Г. На репетиції збирались у кон-
серваторії, а потім виходили на площі, у сквери, де до них приєд-
нувалося багато молоді. Були провокації. У цьому колі ходив самви
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дав: «Щоденник» В. Симоненка, вірші І. Драча, Л. Костенко, статті 
І. Дзюби. 

1965 р. Г. запропонував друзям піти влітку горами і дати людям 
концерти. Міськком комсомолу допоміг фінансово. Лідери гурту Г., 
Йосип Голик, Юрко Нагірний, Орест Івахів виробили дві програми: 
одну для звіту комсомольським органам, другу для концертів. Пер-
ший виступ був на відкритті пам’ятника Франку навпроти універси-
тету. Влітку 1965 р. гурт із 60 осіб мандрував від Чорногори вниз по 
Черемоші, даючи концерти по селах. 

На Спаса прийшли в с. Шешори Косівського р-ну, де сприян-
нями Я. Геврича мав відкриватися пам’ятник Т.Шевченку. Дали там 
концерт. Вранці Г. з активістами відвезли в Косівський райком пар-
тії. Хорові заборонили виступати.

У вересні-жовтні 1965 р. Г. кілька разів викликали в комсомоль-
ські й партійні органи. Він захищав насамперед друзів. У кімнаті 
гуртожитку виявив підкинуті фотоплівки з самвидавом. Скликав 
у фойє студентів і прилюдно спалив фотоплівки. 

Після арештів М. Гориня та інших шістдесятників Г. збирав гро-
ші на поновлення друку самвидаву. Ніхто зі львівської інтеліґенції 
йому не відмовляв.

У листопаді після звітно-виборних зборів дириґентського фа-
культету бюро комітету комсомолу виключило Г. та Г. Голика з ком-
сомолу. Йому наказали вибратися зі Львова. 

Повернувся в Коломию. Працював у школі № 1 учителем му-
зики до 1990 р. Закінчив (заочно) музично-педагогічний факультет 
Івано-Франківського педінституту (1973). Керував шкільним хором, 
ансамблями сопілкарів, скрипалів, вокальним ансамблем, які не-
одноразово ставали лауреатами всеукраїнських і всесоюзних кон-
курсів. Та КГБ не переставав вербувати його в аґенти. Г. катего-
рично відмовлявся. Самвидаву не брав, бо вважав, що працювати 
вчителем важливіше. 

1990–1994 працював завучем Коломийської ґімназії. Під час 
перших демократичних виборів обраний депутатом міської та об-
ласної рад. 1994–1995 працював заввідділом виховної роботи облу-
правління освіти. Започаткував патріотичні експедиції в Чорний ліс, 
створення музеїв у школах, традицію до річниці УПА запалювати 
ватри, де були боївки, криївки, сприяв розвитку пластового руху. 
1995–2002 — директор Коломийського індустріально-педагогічного 
технікуму. 2002–2004 був заступником Коломийського міського го-
лови, з 2004 — директор Коломийського будинку освіти. Член КУН 
і товариства «Просвіта». Живе в Коломиї. Одружений. Син Омелян 
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(1967) — музикант, дочка Олеся (1977) — філолог, син Олег (1976) — 
столяр.

Бібліоґрафія:

Інтерв’ю 20.03. 2000 р. в Коломиї. 
Родина Грабців // Хто є хто на Івано-Франківщині http://who-is-

who.com.ua/bookmaket/xxif/2/15/1/html.

Василь Овсієнко
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Григоренко Олександр Явтухович (нар. 22.02.1938, с. Бородаїв-
ка Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської обл. — загинув 
19.08.1962, похований у с. Бородаївка).

Поет-шістдесятник.
Батько, голова колгоспу, разом з бригадирами і рахівником був 

засуджений 1932 р. до розстрілу за «розбазарювання зерна»: видали 
селянам хліб на трудодні. Мати ув’язнена 1932 р. за «контрреволю-
ційну діяльність» — насправді як дочка «куркуля». Явтух і Євдокія 
познайомилася на Далекому Сході, 1937 р. повернулися в Бородаївку. 
Євдокія стала матір’ю дітям чоловіка, народила сина Сашка. Бать-
ко в 1943 р. потрапив у німецький полон, а після звільнення в січні 
1946 знову ув’язнений у совєтському концтаборі. 

Сашко 1956 р. закінчив Верхньодніпровську СШ. З юних літ 
писав вірші, але хотів бути військовим. Вступив у Васильківське 
авіатехнічне училище під Києвом, та через кілька місяців подав ра-
порт на звільнення: вроджена інтеліґентна натура не приймала вій-
ськової муштри, казарменної одноманітності, чужомовне середови-
ще відштовхувало його. У березні 1957 повернувся додому. Готувався 
до вступу на філологію Київського університету, та його призвали 
до війська. Служив у м. Кусари в Азербайджані. 

Легко і просто писав вірші, сповнені мріями про кохання, 
любов’ю до матері, до України, до друзів. Деякі відсилав до київських 
журналів та своїм однокласникам. Написав, зокрема, вірш про оку-
пацію Угорщини 1956 р., де був рядок: «Піднімає прапор Імре Надь!» 
Імовірно, що з військового училища навздогін за Г. послали депешу, 
що за ним треба стежити. Його патріотично забарвлені вірші потра-
пили в КГБ. Заарештований 02.10.1958 р., засуджений 16–17.01.1959 
Військовим трибуналом Бакинського округу за ст. 72 ч. 1 КК Азерб-
РСР («антирадянська агітація і пропаганда») до 6 р. позбавлення волі. 
Батьки написали листа на ім’я Хрущова. Воєнна Колегія Верховного 
Суду СРСР 2.08.1960 р. скоротила термін до 3 р.



1103

ГРИГОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ЯВТУХОВИЧ

Карався в таборі суворого режиму управління «Дубравлагу» ЖХ-
385/11, сел. Явас, Мордовія. Табори часів «хрущовської відлиги» були 
своєрідними островами свободи. Тут Г. зустрів багатьох українців, 
які теж жили любов’ю до України, до її історії, культури, з інтересом 
спілкувався зі в’язнями інших національностей. Будучи оптимістом, 
від природи життєрадісним, він вважав, що в таборі йому легше і ці-
кавіше, ніж в армії. Вивчав англійську, німецьку, французьку мови, 
польською пристойно розмовляв. Приятелював з поетом О. Різникі-
вим, з яким разом займався йогою. Дружив з М. Кучером.

Звільнився Г. 01.10.1961 р. Повернувся в Бородаївку. Писав вір-
ші, написав три прозові речі: «Повернення», «Мандрівка в юність». 
«Весняні бажання». Працював на будівництві комбінату, збирав-
ся вступати на філологічний факультет Київського університету. 
Листувався з поетами, з літературним критиком В. Іванисенком 
на предмет видання збірки віршів. Надсилав вірші в «Літератур-
ну газету», та його не публікували — через судимість. Відгукнув-
ся на добірку віршів юної поетеси з Вінниччини Олени Задворної. 
Листувалися. Олена скоро переконалася: «Сашко був людиною ви-
няткової внутрішньої вроди, вольовою особистістю, завше сповнений 
духовної рівноваги і цілеспрямованості». У липні 1962 р. вони зустрі-
лися в Києві, куди вона приїхала вступати до університету. Але вже 
у вересні одержала вістку: на Спаса, 19.08, він пішов з родичами на 
Дніпро. Ніхто не зауважив, де подівся Сашко. Пошуки нічого не 
дали. Селом пішли чутки, що він сховався, щоб утекти за кордон. 
Кагебісти почали допитувати людей. Та на дев’ятий день тіло сп-
ливло нижче села.

У пресі опубліковано кілька добірок віршів Г., спогади про ньо-
го. О. Різників та Олена Задворна-Галай готують до друку збірку 
творів Г. та спогадів.

Бібліоґрафія:

Кучер М. Встань, поете, встань! // газ. «Придніпровський кому-
нар», м. Верхньодніпровськ, №№ 5, 9, 10, 11. — 1993. — 21 січня, 6, 
9, 10, 11 лютого. 

Доценко Р. «Особливо небезпечний», тим то приречений на без-
вість. — ж. «Україна», 12. — 1993. 

Кучер М. Дубравлаг. Спогади, оповідання. — Дніпропетровськ: 
ВПОП «Дніпро», 1996. — С. 31–38.
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Гордасевич Г. Ти мене полюбиш… — ж. «Визвольний шлях», 
книга (617). 1999. — Серпень. — С. 1004–1006. 

Інтерв’ю з О. Різниківим 25.03.2000 р.
Задворна-Галай Олена. Спогади нареченої // Українська культу-

ра, № 8 (617), 2007, серпень. — С. 38–41. 
Архіви О. Різниківа та О. Задворної-Галай.

Василь Овсієнко
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Ґаяускас Баліс (лит. Gajauskas Balys, нар. 24.02. 1926 р., с. Виг-
ралю Гражинської волості Вилкавишського повіту Литовської рес-
публіки). 

Ув’язнений на 25 р. за зв’язки з партизанським рухом. Вдруге — 
за правозахисну діяльність. 37 р. неволі. 

Під час німецької окупації працював електромонтером на за-
лізниці в м. Каунас, за совєцької окупації — на комбінаті «Дайле». 
З 1946 р. — рахівник Каунаського міськвиконкому. 

Уже в підлітковому віці Ґ. розповсюджував листівки, викону-
вав доручення партизанів, співпрацював у підпільній газеті. За-
арештований у квітні 1948 р. зі зброєю і літературою. Засуджений 
18.09.1948 р. за ст. 58-1 «а», 58-10, 58-8, 58-11 КК РСФСР за зв’язок 
з партизанським рухом. Вирок — 25 р. таборів. Карався в м. Балхаш 
(Казахстан), працював на молібденовому руднику, потім — у Джез-
казґані. З 1956 р. — в таборах Мордовії. У неволі оволодів багатьма 
мовами, принаймні читає практично всіма європейськими, знає та-
кож корейську, японську, китайську. 

Звільнений 03.05.1973 р. з відбуттям строку. Проживав у м. Кау-
нас, працював будівельником, електриком.

Удруге заарештований 20.04.1977 р. слідчим відділом КГБ при 
РМ Литовської РСР за обвинуваченням в «антирадянській агітації 
й пропаганді». Засуджений судовою колегією у кримінальних спра-
вах Верховного суду Литовської РСР 14 квітня 1978 р. за ст. 68 ч. ІІ 
КК ЛитРСР до 10 р. ув’язнення в таборах особливого режиму з за-
сланням на 5 р. і визнанням особливо небезпечним рецидивістом. 
Інкриміновані авторство в самвидаві та його поширення, зокрема, 
«Хроники текущих событий», переклад на литовську мову роману 
О.І. Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ.

27.07. 1978 р. в таборі особливого режиму ЖХ-385/1-8, що в с. Со-
сновка (Мордовія), Ґ. одружився з Іреною Думбріте. Після реєстрації 
шлюбу вони мали загальне — у присутності адміністрації — поба-
чення тривалістю 2 год.
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Перебуваючи в неволі, Ґ. дав згоду на членство в Литовській 
Групі сприяння виконанню Гельсінкських угод (заснована 25.11.1976). 
У колонії діяла самостійна Гельсінкська група, до якої увійшли Ґ., 
Б. Ребрик, О. Тихий, В. Романюк, Е. Кузнєцов, О. Гінзбурґ. Група, 
зокрема, склала й передала на волю документ про релігійні пере-
слідування в таборі. Через дружину Ірену Ґаяускене він передав на 
волю низку своїх статей та документів інших політв’язнів, у т. ч. 
українців. 

Щоб припинити вихід інформації, всіх в’язнів Мордовського та-
бору особливого режиму ЖХ-385/1-8 перевезли етапом 01.03.1980 на 
Урал, на дільницю особливого режиму ВС-389/36-1 у с. Кучино Чу-
совського р-ну Пермської обл. У в’язнів відібрали всі речі, їм замі-
нили одяг. Однак і звідти Ґ. зумів у першій половині 1983 р. передати 
на побаченні з дружиною свої статті, а також записи свого співкамер-
ника В. Стуса, відомі тепер під назвою «З таборового зошита». Під 
своїми статтями Ґ. завжди ставив своє прізвище, указував дату і міс-
це написання. Останні статті, написані в Кучино, називалися «Оку-
пована Литва» та «Про становище робітників у Радянському Союзі».

Восени 1983 р. Ґ. відмовився подати прохання про переведення 
його з особливого режиму на суворий і залишився в бараці особли-
вого режиму.

Ґ. неодноразово карали ув’язненням у ШІЗО (загалом на 157 діб), 
позбавляли побачень і посилок. Одержавши чергове повідомлення 
про позбавлення побачення, мати Ґ. занедужала і померла. Упро-
довж останніх 4 р. ув’язнення побачень він не мав. З Литви приїхали 
два кагебісти, показали одну зі статей, опубліковану в закордонному 
журналі. «Ти знаєш, що це?» — «Ні, не знаю». — «Подивися». — «Ну 
і що тут такого?» — «Ти добре знаєш, що це означає новий термін». 
Ґ. не відмовився від статті, але й не підтвердив авторства. Табірний 
кагебіст Василенков відверто сказав Ґ.: «Ви можете звідси не вийти». 

17.04.1986 на Ґ. в робочій камері напав його співкамерник, ко-
лишній кримінальник Борис Ромашов. Спочатку вдарив ззаду 
викруткою по голові, а коли Ґ. знепритомнів і впав під робочий 
стіл — два рази лезом викрутки в область серця (на щастя, навкіс, то 
серця не дістав) і кілька разів — в інші місця. Усього Ромашов завдав 
Ґ. 12 ударів. З лікарні його виписали до 12 діб, щоб записати «лег-
кі тілесні пошкодження». Ромашов відбувся 15-ма добами карцеру, 
кримінальна справа не порушувалась. 

19.04.1987 з закінченням строку ув’язнення Ґ. спрямований ета-
пом на заслання в Хабаровський край. Працював сторожем у рибо-
ловецькому колгоспі сел. Чумикан на березі Охотського моря. 
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17.05.1987 в газеті «Московские новости» з’явилася стаття з гру-
бими нападками на політв’язнів Ґ. і П. Рубана. 

23.08.1988 у Вільнюсі в парку Вінґіс відбувся мітинг на відзна-
чення річниці підписання пакту Ріббентропа — Молотова. У мітин-
гу брало участь, за офіційною оцінкою, 100 тисяч чоловік. Промовці, 
зокрема, вимагали звільнення в’язнів сумління, у тому числі й Ґ. 

Голова КГБ ЛитРСР заявив в інтерв’ю, опублікованому 16.09.1988 
в газеті «Советская Литва», що «беручи до уваги нові політичні умо-
ви, Верховний Суд СРСР представив ПВР СРСР пропозиції звільни-
ти С. Тамавячуса й Б. Ґаяускаса від подальшого відбування строку 
покарання в порядку помилування».

14.10.1988 р. прокурор ЛитРСР повідомив у пресі, що спеціаль-
на комісія ПВР ЛитРСР прийняла рішення про звільнення політ-
засланців Ґ., В. Пяткуса, С. Тамкявічуса й Г. Ешмантаса, а також 
політв’язня І. Пакуцкаса.

28.10.1988 почалося пікетування будинку ЦК КП Литви з ви-
могою прискорити звільнення політв’язнів. Увечері того ж дня по 
республіканському телебаченню виступив А. Бразаускас. Він повідо-
мив, що політв’язні вже звільнені.

У липні 1989 Ґ. реабілітований постановою Верховного суду 
ЛитРСР. 

Був обраний депутатом Сейму, очолював комісію з розсліду-
вання діяльності КГБ. Брав участь у підготовці до друку матеріалів 
про партизанський рух у Литві, у створенні Інституту національної 
пам’яті, у міжнародних конференціях з прав людини, член Ради Му-
зею історії політичних репресій і тоталітаризму «Перм-36», що діє на 
базі табору ВС-389/36. 

Неодноразово бував в Україні. Живе поблизу Вільнюса. 

Бібліоґрафія: 

Біоґрафічна довідка, надана Б. Ґаяускасом.
Інтерв’ю Б. Ґаяускаса Вахтанґу Кіпіані у Вільнюсі в 1995 році.
Інтерв’ю Баліса Ґаяускаса та Ірени Ґаяускене Василеві Овсієнку 

в м. Чусовой Пермської обл. 02.10.2000.

Василь Овсієнко



1108

ДАСІВ КУЗЬМА АНДРІЙОВИЧ

ДАСІВ КУЗЬМА АНДРІЙОВИЧ

Дасів Кузьма Андрійович (нар. 13.11.1925, с. Грабовець Сколівсько-
го р-ну Львівської обл. — п. 03.06.1993, м. Борислав Львівської обл.)

Учасник національно-визвольного руху 40–90-х рр.
Батьки, Андрій Миколайович та Єва Дмитрівна (1902–1979) — 

селяни.
З 14 років Кузьма прилучився до підпільної боротьби. Восени 

1940 р. разом з оунівцем вуйком Іваном Дасівим нелегально пере-
йшов кордон з Угорщиною і потрапив там до в’язниці на два тиж-
ні. Угорська поліція не повернула його в СРСР, а вночі перевела 
на територію Польщі, окупованої Німеччиною. Поневірявся на чу-
жині в голоді та на тяжких роботах. Трохи вчився в Українському 
технічно-господарському інституті в Подєбрадах (Чехія). З почат-
ком німецько-радянської війни нелегально повернувся додому. Став 
зв’язковим підпілля ОУН, далі — станичним Грабовецької станиці 
молодіжної ОУН «Юнацтво». 05.11.1942 р. його схопила в потязі за-
лізнична поліція і відправили на підневільну роботу в Німеччину. 
З падінням «третього рейху» мав намір податися на Захід, але друзі 
порадили повертатися в рідний край. 

«Визволителі» півтора місяця тримали Д. в Хирівському філь-
траційному таборі НКВД, допитуючи ночами, залякуючи та по-
грожуючи ув’язненням за «зраду батьківщини». Додому повернувся 
12.06.1945. 

У рідному Грабівці знову втягнувся в підпільну роботу. Його 
мати — станична ОУН «Богдана» — була заарештована 1946 р. Звіль-
нена 1956 р.

Тим часом працював лісорубом, секретарем сільради, ревізором 
Держстраху, закінчив бухгалтерські курси. З 1953 р. жив у Борис-
лаві, 3.07. 1955 р. одружився з Вірою Федорівною Мрих. 1959 р. на-
родилася дочка Оксана. 

Д. ще 1947 р. мав «Декалог українського націоналіста», «Молит-
ву українського націоналіста», «Постанови ІІ Великого збору ОУН», 
працю О. Терлецького «Визвольна боротьба українського народу». 
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1959 р. переписав їх і давав читати друзям. Мав з того часу дру-
карський шрифт. 

1957 р. Д. поступив у Львівський політехнічний інститут, закін-
чив три курси, та за станом здоров’я мусив припинити навчання. 
Працював старшим інженером Бориславського шляхобудівельного 
управління № 7. 

Коли після «хрущовської відлиги» посилився наступ на україн-
ство, Д. вирішив з однодумцями налагодити підпільне друкуван-
ня та поширення листівок. Справа з гектографом не вдалася. 1964–
1966 рр. робітник Бориславської міської друкарні Роман Бойко на 
прохання Д. потроху наносив кілька кілограмів шрифту, 1966 р. та-
кож фарби і паперу. Д. зберігав шрифт на цвинтарі в с. Попелів. 

Влітку 1969 р. Д. склав листівку до 10-річчя загибелі С.Бандери, 
яку власноручно набрав у рамці, видрукував до 130 екземплярів її. 
Близько 50 листівок розіслав поштою зі Стрия 02.11.1969 р. на адреси 
журналів, газет та на приватні адреси, зокрема, на схід України, та 
стільки ж зі Львова 24.04.1970 р. 84 примірники надійшли в КГБ від 
установ та окремих громадян. 

1968–1969 рр. Д. написав від руки у трьох екземплярах фунда-
ментальну статтю «50 років Радянської влади на Україні», у якій 
аналізує національну та економічну політику КПРС. При цьому 
скористався книжкою закордонного видання «Вивід прав України» 
та іншими джерелами. Давав рукопис читати знайомим. Деякі статті 
згаданої книжки, а саме В. Липинського, С. Петлюри, М. Міхнов-
ського, документи Центральної Ради, перефотоґрафував і зробив із 
них фотовідбитки. 

Коли в Україні здійнялася нова хвиля арештів, Д. улітку 1973 
написав листівку на захист заарештованих, української мови й куль-
тури і видрукував 200 екземплярів її. Устиг 20.11 розіслати зі Львова 
лише 25 штук. 150 листівок і друкарське начиння передав на збері-
гання приятелеві Миколі Кобилецькому. 

У неділю 25.ХІ.1973 р. на проспекті Леніна у Львові Д. вдарили у 
сонячне сплетіння, підхопили й кинули в машину. За кілька хвилин 
примчали в КГБ на вул. Миру. Під час обшуку вилучили 15 заадре-
сованих конвертів із 17 екз. цієї листівки. 

Слідство вів майор КГБ Борис Малихін, який жалкував: «Ех, 
часи не ті. Тепер у нас короткі руки, а то б я тебе взяв у єжові рукави-
ці!». Начальник слідчого відділу майор Василь Клименко так оцінив 
здібності Д.: «Ти розійшовся зі своїм талантом. Якби ти, що не маєш 
спеціальної освіти, допомоги вчених, необхідної літератури, написав ін-
ше дослідження, на зразок «Боротьба за встановлення Радянської влади 
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на Україні», то затиснув би за пояс усіх тих професорів і докторів на-
ук, що позасідали в університетах та інститутах!». 

12–15.04.1974 р. Д. на закритому засіданні засуджений Львівсь-
ким обласним судом під головуванням І. Хом’юка. Обвинувачував 
його в проведенні антирадянської агітації і пропаганди за ч. 1 ст. 62 
КК УРСР прокурор Львівської обл. А. Руденко — рідний брат Гепро-
курора СРСР Р. Руденка. Вирок — 7 р. ув’язнення в таборах суворого 
режиму та 3 р. заслання. 

Карався в Мордовії (ЖХ-385/19, пос. Лєсной) та Пермській обл. 
(ВС-389/37, пос. Половинка). У стосунках з адміністрацією та ка-
гебістами був принциповим і безкомпромісним, але мав слабке сер-
це, тому від участі в протестних акціях утримувався. 

25.11.1980 р. прибув етапом на заслання у сел. Евенськ Мага-
данської обл. Працював слюсарем у геологічній дослідницькій групі 
до кінця заслання (21.07.1983) і залишився там до виходу на пенсію 
1985 р. Повернувся з підірваним здоров’ям. 

31.03.1993 р. реабілітований. Написав чотири загальні зошити 
спогадів, які досі не видані. У них, зокрема, є детальна хроніка подій 
у таборах, короткі нариси про співв’язнів різних національностей.

Бібліоґрафія:

Вісник репресій в Україні. — Нью-Йорк: Закордонне представ-
ництво Української Гельсінкської Групи. — 1981, вип. 2, п. 212.

Роман Пастух. Підпільний друкар з Борислава // Нафтовик Бо-
рислава, № 34 (6557), 1995. — 4 травня. 

Іван Гнатюк. Кузьма Дасів (1925–1993). // Дрогобиччина — зем-
ля Івана Франка. — Дрогобич: видавнича фірма «Відродження», 
1997. — С. 691–692.

Енциклопедія сучасної України, т. 7. — К.: Інститут енциклопе-
дичних досліджень НАН України, 2007. — С. 235. 

Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник / 
Передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. — К.: Смолоскип, 2010. — 
С. 193–194.

Матеріали архіву К. Дасіва.

Василь Овсієнко
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Довгалюк Борис Петрович (нар. 13.07.1931, с. Харківці, Остропіль-
ського р-ну, Кам’янець-Подільської обл. (нині Старосинявський р-н, 
Хмельницької обл.) 

Учасник дисидентського руху, просвітянин, громадський і політич-
ний діяч, доктор технічних наук, професор.

З бідної селянської сім’ї. Навесні 1941 сім’я переїхала в с. Друж-
ба Щорського р-ну (тепер Криничанський р-н) Дніпропетровської 
обл. У голодному 1946-му влада забрала весь урожай, зібраний на 
городі. Того року Борис закінчив 6 кл. і вступив у Дніпродзержинсь-
ке ремісниче училище № 1. Там видавали по 800 г хліба, який сам 
не їв, а приносив сім’ї, що пухла від голоду. Рятуючись, повернули-
ся на Хмельниччину. 1947 р. батько ув’язнений на 7 р. за колоски. 
В училищі Борис рік мовчав, бо не знав російської мови і над ним 
насміхалися. Працював електриком на Придніпровському хімзаводі. 
Вечірню СШ закінчив 1951. Займався спортом, в аероклубі став пі-
лотом, та у військове училище його не прийняли, тому що батько 
був ув’язнений. 

1951–1957 рр. Д. навчався у вечірньому Дніпродзержинському 
металургійному інституті. В КПРС вступив 1955 р. Наслухавшись 
на зборах матеріалів ХХ з’їзду з критикою культу особи Сталіна, 
почав проявляти громадянську й політичну активність. Випускав 
цехову стінгазету з карикатурами на начальство, на безладдя. Газету 
зірвав парторг. 

1955 р. одружився з Євгенією Крисою. Дочка Валентина 1956, 
син Віталій 1960 р. н. З диплом інженера-металурга працював на за-
воді, з 1960 до 1981 — у Дніпродзержинському відділенні Дніпропет-
ровського НДІ автоматизації чорної металургії (НДІАЧормет). Заоч-
но закінчив аспірантуру, 1966 захистив канд. дисертацію «Установ-
лення взаємозв’язку між параметрами доменного процесу з метою 
його автоматизації». Організував лабораторію з проблем автоматиза-
ції доменного процесу, працював над докторською дисертацією.
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Якось захворівши начитався праць В.Леніна з національного 
питання, зацікавив ними співробітників своєї лабораторії. З наго-
ди 50-річчя радянської влади на Україні написав листа до Верхов-
ної Ради УРСР з низкою запитань про становище української мови. 
Листа підписали 6 інженерів. Аналогічного листа послали в газету 
«Правда». Поширилися чутки, що в місті діє націоналістична ор-
ганізація. Тоді Д. підготував листа в райком КПУ, щоб колективові 
прочитали лекцію з проблеми, порушених у листі. Лекторка не змог-
ла впоратися з добре підготовленою аудиторією, обурилася і напи-
сала доповідну в райком КПУ, що Д. організував націоналістичні 
запитання, промови. 

Д. завжди поводився як українець, відстоював свою національ-
ну гідність і пробуджував її в оточуючих. Багато хто з інженерів під 
його впливом переходив на українську мову. У січні 1968 р. вий-
шов роман О. Гончара «Собор», де порушувалися питання екології та 
збереження національних духових цінностей. Д. пропагував роман 
серед студентів. На зборах районного активу запитав лектора з Киє-
ва, що саме слід критикувати в романі. Інструктор райкому Л.Рудін 
написав донос: «Довгалюк навязал дискуссию по «Собору» Гончара, 
показал при этом превратное понимание нашей действительности». 
Донос підписали 30 комуністів з невідомих Д. організацій, які цієї 
розмови не чули. У червні 1968 р. партзбори НДІАЧормету розгляну-
ли персональну справу Д. Райкомівці прийшли в «сталінках», а член 
комісії райкому Чиргінець заявив: «Довгалюк пов’язаний із закор-
донними розвідками, веде під їхнім керівництвом антидержавну, 
антипартійну пропаганду — його треба виключати з партії». Збори 
проголосували «за». Майже весь відділ інституту автоматики, понад 
50 осіб, звернувся в міськком партії з листом на захист Д. У зв’язку 
зі введенням 21.08.1968 р. військ Варшавського договору в Чехосло-
ваччину посилилася внутрішня реакція. Бюро міськкому, а потім 
обкому, підтвердили виключення. Подав апеляцію до ЦК КПРС, до 
ХХIV, ХХV, ХХVI з’їздів, але марно. 

Д. заборонили керувати лабораторією і будь-яким колективом 
та викладацьку роботу. У 1981 звільнили з НДІАЧормету. Працю-
вав с. н. с. науково-дослідного сектору Дніпродзержинського індуст-
ріального інституту (нині Державний технічний університет), потім 
призначений і обраний доцентом. 

Парткомісії добивалися позбавлення Д. наукового ступеня. На 
роботі Д. був під постійним контролем, проте з ним мусили рахува-
тися як із компетентним керівником великих наукових робіт. Часто 
їздив у відрядження. Через В. Сіренка та М. Кучера познайомився 
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з І. Бровком, В. Скрипкою, О. Мешко, 1975 р. — з Б. Антоненком-
Давидовичем, з яким подружив, допомагав йому матеріально. Після 
звільнення Є. Сверстюка спілкувався і з ним. Це були ризиковані 
знайомства: одного разу був затриманий разом з В. Сіренком, коли 
їхали автомобілем від О. Мешко. Однак він ніколи не уникав таких 
зустрічей. Ходив на могилу Т.Шевченка 9 березня та 22 травня, брав 
участь у подорожах на Закарпаття. 

1988 звернувся до ХІХ партконференції. ЦК КПУ відновив Д. 
в партії. Проте 04.06.1990 він вийшов з КПРС, мотивуючи тим, що 
керівництво партії не засудило всі злочини, вчинені за 73 р., не по-
каялось перед народом 

На той час у Дніпродзержинську сформувалося ядро національ-
но свідомої інтелігенції. 3.03.1989 р. за ініціативою Д. в Індустріаль-
ному інституті відбулися установчі збори Товариства української мо
ви. Вів збори і зробив доповідь Д. У червні на міській конференції 
його обрали головою місцевого осередку ТУМ, який очолював до 
1993. Товариство наполягало, щоб викладання в школах, середніх 
і вищих навчальних закладах, виховання в дитячих садках та яс-
лах велося українською мовою. Принаймні сам Д. з 1990 р. викладає 
тільки українською, його студенти й аспіранти пишуть курсові та 
дипломні роботи, дисертації українською. 1994 захистив докторську 
дисертацію «Розвиток основ теорії керування доменним процесом на 
базі створених алгоритмів та автоматизованих систем». . 

Д. — один з організаторів НРУ, був делегатом І–ІІІ з’їздів. Три-
валий час очолював міську організацію УРП. З 1981 р. доцент, з 1994 
професор кафедри автоматизації і промислової електроніки (тепер 
кафедра електроніки та автоматики). Автор понад 200 наукових пра-
ць — статей, книжок, монографій, підручників і посібників. 

Бібліоґрафія:

І.

Мої зустрічі з Іваном Бровком // Добром нагріте серце. До 90-
річчя І.Б. Бровка / Харківська правозахисна група; худ.-оформлювач 
Б. Захаров, ред. В. Овсієнко. — Харків: Фоліо, 2005. — C. 114–117.

ІІ. 

Архів ХПГ: Інтерв’ю Б.П. Довгалюка Харківській правозахис-
ній групі 01.04. 2001 р. в м. Дніпродзержинськ.

Василь Овсієнко
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Доценко Анатолій Михайлович (нар. 02.04.1965 в Урюпинську Во-
логоградської обл. (Росія), за іншим джерелом — на хуторі Котов-
ський Луганської обл. — п. 07.07.2007, м. Москва).

Журналіст, кореспондент радіостанцій «Свобода» та «Німецька 
хвиля». 

Усиновлений росіянкою Раїсою та українцем Михайлом Доцен-
ками з Зеленого Клину (Амурська обл., Росія), а рід їхній з Лу-
ганщини. Дитинство Анатолія минуло в Москві, на Житомирщині, 
у Новосибірську, де служив батько. Не будучи етнічним українцем 
і навчаючись у російських школах, Анатолій, однак, уже в підліт-
ковому віці визначився як українець. Найбільший вплив на нього 
мала бабуся. 

Уже в 1981 р., після 9-го класу, на військовому зборі в Ново-
сибірську Анатолій заявив однокласникам та начальству, що Украї-
на має вийти зі складу СРСР, щоб захистити свою національну куль-
туру і мову. 1983 р., навчаючись на ІІ курсі Новосибірського медінс-
титуту, на комсомольських зборах за участю 400 студентів, у присут-
ності викладачів та «воїнів-інтернаціоналістів», голосно висловився 
проти совєтської аґресії в Афганістані. Наслідком стало виключення 
з інституту і наполегливі пропозиції декана «пройти психіатричну 
експертизу». Врятували батьки, забравши його в Москву. 

Навчаючись на біологічному факультеті Ярославського універ-
ситету, 1987 р. разом з українцями з Нікополя, Хусту, Житомира 
створив товариство «Відродження», яке ставило метою шляхом про-
паганди сприяти виходу України із складу СРСР. Наприкінці ІІІ 
курсу, у 1988 р., виключений за антирадянську пропаганду серед 
студентів. 

Повернувся до Москви і поринув у правозахисний рух. Напри-
кінці 1980-х став членом «Демократичного Союзу» Валерії Ново-
дворської, брав участь у перших мітингах ДС. Взявся за створен-
ня українського молодіжного руху. З 1988 р. — учасник Товарист-
ва української мови «Славутич». 1988 р. зустрівся з В. Чорноволом, 
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внаслідок чого виникла Московська філія Української Гельсінської 
Спілки. У 1989 р. бере активну участь у формуванні Московського 
Руху «Славутич» (офіційно створений 1.11.1989, згодом діяв як ОУН-
Рух). Основою цих організацій були українці — студенти й аспіран-
ти московських вузів. 

Одержував літературу від української діаспори, перевозив її до 
Києва, звідки вона розходилося по всій Україні. У січні 1989 Д. був 
затриманий у Києві й депортований потягом до Москви без жодних 
речей. З цієї нагоди дав інтерв’ю українській службі радіо «Свобода». 
6.08.1989 через Марічку Галабурду-Чигрин з Бельгії отримав пропо-
зицію стати кореспондентом радіо «Свобода» у Москві. Це був «зоря-
ний час» журналістської діяльности Д.: аж до кінця 1993 р. він з ук-
раїнських позицій озвучував усі найгостріші політичні події в СРСР. 
Гаслом Д. були слова Бориса Грінченка: «Праця єдина з неволі нас 
вирве! Нумо до праці, брати!». Опираючись на всюдисущих україн-
ців, Д. організував кореспондентську мережу від Балтики до Зеле-
ного Клину. Ця мережа згодом стала основою української мережі 
УГС «Радіо Республіка» під проводом С. Набоки за участю Світлани 
Рябошапки та Юрія Плохинського.

У травні–жовтні 1989 р. Д. підтримував Комітет захисту Українсь
кої ГрекоКатолицької Церкви, брав участь в організації голодівки на 
Арбаті з вимогою леґалізувати репресовану Церкву. Під час роботи 
З’їзду народних депутатів СРСР (1989–1991) висвітлював діяльність 
депутатів-демократів від України В. Яворівського, Р. Братуня та ін. 
У жовтні 1990 р. був одним із організаторів З’їзду української молоді 
СРСР, що відбувся в Москві. 

У 1990–1991 рр. разом із московськими українцями та М. Гала-
бурдою-Чигрин кілька разів їздив у тривалі тури по Україні, будив 
українську провінцію для здобуття незалежності. Виступав на чис-
ленних мітингах. На Зелені Свята, 3.06.1990 р., прийняв хрещення. 
У жовтні 1990 р. висвітлював відкриття першого в Україні пам’ятника 
Степанові Бандері в Старому Угринові. З півроку очолював у Києві 
бюро УЦІС — інформаційної служби ОУН-б. Висвітлював студент-
ську голодівку в жовтні 1990 р., приїзд Патріарха Мстислава в Ук-
раїну в листопаді 1990 р., арешт 17.11.1990 С. Хмари та суд над ним, 
організовував протести Московського Руху біля Прокуратури СРСР 
за звільнення С. Хмари. Брав участь в усіх політичних акціях як у 
Москві, так і в Києві. Його московська квартира вже наприкінці 
80-х стала своєрідним центром українства в Росії. Сюди приходило 
багато відомих українських діячів, зокрема, В. Чорновіл, С. Хмара. 
У нього зупинялися відомі діячі української діяспори, зокрема, Бог-
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дан Залуга зі Скандинавії, М. Галабурда-Чигрин з Бельгії, Катерина 
Чумаченко (згодом Ющенко) зі США, гості з Західної Європи і Ла-
тинської Америки. 

У серпні 1991, під час путчу ГКЧП, Д. разом з активістами Мос-
ковського Територіального об’єднання Руху (згодом ОУН-Рух) під 
синьо-жовтим прапором захищав Будинок уряду Росії, що поспри-
яло розпаду імперії й здобуттю Україною незалежності. Брав участь 
у створенні Українського університету в Москві, Центру українсь-
кої культури, Об’єднання українців Російської Федерації (ОУР), Ук-
раїнського молодіжного клубу та української бібліотеки в Москві, 
інших українських інституцій. 

Найбільшою мірою завдяки висвітленню ним у ЗМІ вимог ОУН-
Руху цій організації було надане приміщення на Арбаті для Ук-
раїнського культурного центру під протекторатом Кабінету міністрів 
України. Д. сприяв розвитку української культури, освіти та духов-
ності як у Росії, так і в Україні. Зокрема, закупив українські підруч-
ники для учнів Севастополя. Разом з Петром Перепустом налагодив 
постачання НРУ та іншим громадським організаціям кількох сотень 
мегафонів, яких тоді в Україні практично неможливо було купити. 

Наприкінці 1990 Д. переїхав до Києва, працював на радіо «Сво
бода». Його статті друкувалися в багатьох українських діаспорних 
газетах — «Шлях перемоги», «Свобода», «Українське слово», «Віль-
на думка», у пресі України та Росії. Хотів жити й працювати в Ук-
раїні, але прокомуністична влада, СБУ, навіть після проголошен-
ня незалежності, чинили тиск на нього, вимагаючи інформації про 
близьких друзів та колишніх дисидентів. Почалися проблеми: влада 
зволікала з наданням йому українського громадянства; дружину-
українку, яка народилася в Казахстані, на третьому році навчання 
виключили з Київського політехнічного інституту через відсутність 
у неї українського громадянства. Через конфлікт з СБУ не домігся 
громадянства і сам Д., відповідно, не одержав і закордонного пас-
порта, щоб скористатися пропозиціями кількох престижних вузів 
Європи та США навчатися там. Тому змушений був 1995 р. повер-
нутися до батьків у Москву. Працював для українського і російсько-
го радіо «Свобода», згодом для української й російської «Німецької 
хвилі». Як журналіст, Д. зробив вагомий внесок у розвиток демок-
ратії в Росії. Був переконаним українським патріотом, мужнім гро-
мадянином, яскравою особистістю, наділеною дивовижною енер-
гією та працездатністю. 

Російська влада була незадоволена діяльністю делеґації Мос-
ковського Руху під час референдуму в Татарстані 21.03.1992 р. за не-
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залежність, участю Д. в «Чеченському інформаційному центрі» під 
час російсько-чеченських воєн (1994–1996, 1999–2002) та після них. 
Невідомі неодноразово погрожували Д. розправою за його професій-
ну діяльність. Маючи добре здоров’я, він несподівано захворів і ско-
ро помер 07.07.2007. Друзі допускають, що смерть його не була при-
родною, можливо, то було отруєння. 

Похований 11.07.2007 р. на Домодєдовському цвинтарі в Москві. 
Залишив дочку Марічку (1994 р.н.).

Бібліоґрафія:
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ці в Росії». 3.10.2007. http://kobza.com.ua/content/blogcategory/13/36/ — 
180k

Галабурда-Чигрин Марічка. Замість квітів на могилу нашого 
колеги і товариша Анатолія Доценка: http://marichka2.multiply.com/
journal/item/35/35; http://marichka2.multiply.com/tag/docenko

Василь Овсієнко
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Драґош Микола Федорович (нар. 26.10.1932 у с. Ляйпціґ (нині 
с. Серпневе) Тарутинського р-ну Одеської обл.). 

Лідер «Демократичного союзу соціалістів» (1964).
Народився у молдавському селі. Писався росіянином. Батько 

працював на залізниці, мав змогу прогодувати 5 дітей. Ненавидів 
комунізм, що передалося й дітям. 1945 р. був звинувачений за доно-
сом, що читає англійські газети, хоча він не знав англійської. Сім’я 
тяжко пережила голод 1946. Микола змалечку читав твори Леніна 
і Маркса, і вже тоді ставився до їхнього вчення критично. 

1957 написав і послав М. Хрущову працю «Аналіз стану сільсь-
кого господарства», пропонував реформувати його, або ж скоро до-
ведеться купувати продовольство за кордоном, що й сталося. Одер-
жав відповідь, що партія готує реформу. 

Закінчив фізико-математичний факультет Одеського універси-
тету. Працював директором школи робітничої молоді. Прийшов до 
висновку, що потрібно створювати політичну партію, альтернативну 
КПРС, — «Демократичний союз соціалістів». Згуртував до 12 осіб, 
скоро підпільна організація, що складалася з «трійок», зросла до 
30 осіб.

У лютому 1964 ДСС улаштував у с. Серпневе підпільну друкар-
ню (шрифт викрав Микола Тарнавський, який працював у друкар-
ні), видрукували 1.500 екземплярів «Звернення» (у вигляді газети) 
від імені «Демократичного союзу соціалістів» з критикою політики 
КПРС та закликами створювати демократичне суспільство. Газе-
ту розсилали з різних міст в інші міста: в Одесу, Кишинів, Сверд-
ловськ, Київ, Горький, Челябінськ, Петропавловськ, Ленінград. 

Організація була викрита через студента Миколу Кучеряну, який 
дав батькові в селі кілька екземплярів «Звернення», а той розіслав їх 
поштою місцевій владі, підписавши конверти своїм іменем. За кіль-
ка днів організація була заарештована, Д. — 16.05. 1964. 

Щоб надати ваги справі, Д. зображав ДСС частиною великої 
всесоюзної організації. На допити викликали багатьох непричет-
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них людей, насамперед інтелігенцію Одеси, Кишинева. За словами 
Д., заарештованих не били, деякі слідчі (Борис Остапчук) навіть 
прихильно ставилися до них. Однак обвинувального висновку Д. не 
вручили, на ознайомлення з 7-томною справою йому надали всього 
2 год. часу, ніякі виписки робити не дозволили. Оскільки адвокат 
не підтримав концепції захисту Д., він відмовився від його послуг. 
Сподівався на найвищу міру покарання, і був здивований терміном 
7 р. таборів суворого режиму. 

Засуджений Верховним судом Молдавської РСР 19.09. 1964 р. за 
ст. 67 ч. 1 КК МРСР, 69 КК МССР, ст. 81 ч. 2 КК УРСР. Разом з Д. 
засуджені були столяр М. Тарнавський, учитель І. Чердинцев, сту-
денти В.Пасталакі, С. Чемиртан, М. Кучеряну. Суд був закритим. 

Карався Д. у таборах Дубравлагу (Мордовія). На початку 1970 р. 
організував голодівку протесту, в якій, зокрема, брали участь В. Ку-
линин, Степан Затікян, Микола Тарнавський, за що вони були 13.07 
переведені судом на тюремний режим до кінця терміну і спровад-
жені у Владимирський централ. Сидів там, зокрема, з О. Гінзбурґом. 

Звільнившись, повернувся в рідне село. У 1974 організував втечу 
за кордон одному колишньому політв’язневі. Скоро йому й самому 
довелося тікати за кордон. 

Організував у Парижі «Партію політеміґрантів з СРСР», у зв’язку 
з чим була спроба отруїти його. 1988 видав книжку про необхідність 
демократизації в СРСР, у ній висунув програму переходу від плано-
вої економіки до ринкової, ідею «Союзу суверенних республік», яку 
скоро пробувало здійснити й нове керівництво СРСР. 

1991 р. Д. виступав в Академії наук СРСР, у Генштабі Радянської 
армії.

Нині живе у м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина), одружений 
з іспанкою, мають двох дорослих дітей.

Коли 2010 р. в.о. Президента Молдови Міхай Гімпу відкривав 
архіви з матеріалами про переслідування інакодумців, Д. приїздив 
у Кишинів, брав участь у церемонії оприлюднення, ознайомився зі 
своєю справою. Дав низку інтерв’ю.

Бібліоґрафія:

ХТС, вып. 15 (1970 р.).
58-10. Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам 

об антисоветской агитации и пропаганде. Март 1953–1991. Анноти-
рованный каталог. Под ред. В.А. Козлова и С.В. Мироненко; сост. 
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О.В. Эдельман, М.: Международный Фонд «Демократия», 1999. — 
944 с. (Россия. ХХ век. Документы)». — С. 662.

Інтерв’ю Г. Гайового 16.06.1999 р.
Інтерв’ю В. Кулинина 20.02.2001 р.
Станислав Лужанский. Как молдавський диссидент Хрущева 

испугал. — Pan.md. 
«Следствие установило…». — http://www.point.md. — 09.11.2010.

Василь Овсієнко
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Завгородній Олександр (Олесь) Сергійович (25.01.1940, м. Кам’ян-
ське (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської обл.).

Поет, перекладач з естонської та інших мов. Розповсюджував 
самвидав.

Народився в сім’ї письменника Сергія Завгороднього та жур-
налістки Євгенії Петришин. Ріс у с. Любомирівка Верхньодніп-
ровського р-ну, у с. Кринички 1947 р. пішов до школи. Бачив, як 
ходили і падали пухлі з голоду люди. З 1949 навчався в українсь-
кій школі в Дніпропетровську. З ранніх літ проявляв національну 
свідомість. 1957 закінчив середню школу, працював різноробом у 
розсаднику, токарем на заводі. Перші публікації віршів у місцевій 
пресі — 1957–1958 рр.

У 1960–1965 рр. навчався на українському відділенні філоло-
гічного факультету Дніпропетровського університету. Сильне вра-
ження на юнака справив материн брат Володимир, який 10 р. був 
ув’язнений на шахтах Воркути. 1963 познайомився на літстудії 
з І. Сокульським. Оскільки більшість предметів в університеті чи-
талися російською мовою, З. сказав на зборах: «Що це за філфак? 
Ми закінчуємо вуз, а в нас термінологія російська, ми не засвоює-
мо органічно рідну мову». Коли з прокату був знятий фільм «Сон» 
про Т. Шевченка, З. з групою студентів ходив з листом протесту до 
обкому КПУ.

Закінчивши університет, працював у районній газеті у Василь-
ківці, потім у багатотиражках. За ним уже тягнувся «хвіст» націо-
наліста.

У вересні 1965 р. на творчому семінарі біля Новомосковська по-
ширював «Щоденник» В. Симоненка, статтю «З приводу процесу над 
Погружальським». У жовтні його прямо з редакції відвезли в облас-
не УКГБ, погрожували ст. 62-ю: хтось доніс, що З. читав книжку 
«Сучасна література в УРСР» І. Кошелівця. З цього приводу його 
допитували і в республіканському КГБ. Багато разів його звільняли 
навіть з заводських багатотиражок. 
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На згаданому семінарі З. почув з вуст П. Тичини, що в Україні 
немає жодного перекладача з естонської мови. А З. естонською заці-
кавився ще в дитинстві, спілкуючись зі студентом сільгоспакадемії 
Яном. Вчив її самотужки. А вже студентом вивчав французьку, іс-
панську, польську, перекладав із них. 

Писав вірші, та перша збірка «Радію людям» вийшла лише 1968 р. 
у київському вид-ві «Молодь». Тоді розпочалася кампанія проти ро-
ману «Собор» О. Гончара. Батька З. звільнили з посади голови об-
ласного відділення Спілки письменників, а його допитували про 
«Лист творчої молоді Дніпропетровська». Батько порадив: «Щоб не 
сісти тут, їдь до Естонії». Посприяв Д. Павличко, домовившись про 
творчий обмін молодими перекладачами. У травні 1968 р. З. виїхав 
у Таллінн, засів за підручники. Наприкінці 1968 р. з’явилися перші 
публікації перекладів З. Жив виключно літературною працею, став-
ши справжнім посередником між естонською і українською літера-
турами. Вийшли його переклади творів Юхана Саара, збірка «Ес-
тонські приказки та прислів’я», А.Х. Таммсааре, Я. Кросса, М. Тра-
ата, Е. Рауда, Е. Ветемаа, Е. Нійт та ін. За переклад роману Пауля 
Куусберґа «Одна ніч», «Естонських народних казок» і «Калевіпоегу» 
1976 р. йому присуджена премія ім. Юхана Смуула.

04.07.1970 одружився зі студенткою-полтавкою Тамарою. Вона 
вичитувала і передруковувала його переклади. Якось 1977 р. дружи-
на, батько, мати і сам З. були викликані у різні установи. Увечері 
виявили в помешканні просвердлені дірки: це був відвертий шантаж 
«підслушками».

Членом СПУ З. став у 1979, маючи вже 10 перекладних книжок. 
Кагебісти пропонували З. написати викривальну статтю проти «ук-
раїнських буржуазних націоналістів», та він жодного слова не напи-
сав. 1984 р. газета «Зоря» викривала його як «українського буржуаз-
ного націоналіста». Зі Спілки не виключили, та познімали рукописи 
з видавництв і журналів. 

Оскільки З. принципово не писав «ідейних» віршів, то його 
збірки поезій змогли вийти лише в часи «перебудови»: «Перевесло» 
(1986) і «Із подиву і подиху» (1989). За переклад роману Я. Крос-
са «Імператорський божевілець» і Е. Рауда «Знову ці...» йому вдруге 
була присуджена премія ім. Ю.Смуула. Двічі, у 80-х та 90-х рр., на 
запрошення Інституту культурних зв’язків Фінляндії він їздив у цю 
країну.

З. активіст Народного руху України з перших днів його існуван-
ня. Коли біля театру ім. Т. Шевченка в липні 1991 р. був піднятий 
синьо-жовтий прапор, З. із групою активістів ночував біля нього. 
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Уночі за наказом міського голови В. Пустовойтенка міліція розме-
тала охоронців, звалила щоглу. З. оголосив голодівку протесту, яку 
тримав біля пам’ятника два тижні. 

Вийшло понад 25 книжок його перекладів. 2004 р. видав збір-
ку власних вибраних віршів. Поезії З. виходили в перекладах ес-
тонською, азербайджанською, литовською, киргизькою, польською, 
російською, фінською та угорською мовами. Перекладає з естонсь-
кої, фінської, польської, іспанської, французької, шведської. Працює 
літредактором обласної педагогічної газети «Джерело». Автор багать-
ох статей про українсько-естонські культурні зв’язки. 1996 року йому 
присуджена премія ім. М. Рильського в галузі художнього перекла-
ду. Укладає словник синонімів. 

Живе в Дніпропетровську. Донька Оленка 1981 р. н. — банду-
ристка, артистка.

Бібліоґрафія:

I.

[Про себе] // Борисфен. — 1992. — № 7. — С. 4. 

II.

Старченко В. Час мужніх // Прапор юності. — 1990. — 25 січ. 
Грищенко В. Той, хто з’єднує мови // Наше місто. — 1992. — 

3 берез.
Eesti Kirjarahva Leksikon, kirjastus «Eesti Raamat», Tallinn, 1995. — 

С. 566.
Кравченко-Русів А. Світильник духу // Собор. — 1997. — 31 січ.
Ірина Голуб. Короткий нарис життя і творчості відомого дніп-

ропетровського поета і перекладача / Дніпропетровщина: Регіональ-
ний інформаційний портал. — 2000 р.

Інтерв’ю Олеся і Тамари Завгородніх 03.04.2001 р.
Спогади О. Завгороднього. 07.08.2008 (машинопис).

Василь Овсієнко
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Завойський Володимир Миколайович (нар. 03.03. 1932, м. Київ — 
п. 18.10.2006, м. Київ).

Геофізик, член Клубу творчої молоді, координатор хору «Жайворо-
нок». Виготовляв і поширював самвидав. Доктор фізико-математич-
них наук.

1952 р. З. вступив на геологічний факультет Київського держуні-
верситету ім. Т.Шевченка. Спілкувався з П. Бойком, диктором Ук-
раїнського радіо, який переконував його, що українська справа ще 
не зовсім пропаща. Закінчивши університет 1957 р., два роки від-
працював у Київському геологічному тресті на Поліссі.

З 1959 відвідував вечори Клубу творчої молоді. Слухав лекції 
М. Брайчевського з історії. У КТМ познайомився з Б. Рябоклячем, 
В. Смогителем — організаторами самодіяльного хору «Жайворонок». 
Популяризуючи українські пісні, хор здійснив кілька мандрівок: 
у Трахтемирів, Пилявці, Канів, Черкаси. З. ходив на репетиції та 
концерти, де познайомився з художнім керівником Йоничем, етног-
рафом Е. Біняшевським, Н. Світличною, подружив з О. Мартинен-
ком. Коли виникла загроза розколу хору, З. разом з Мартиненком їз-
див по гуртожитках, агітували до нього нових людей. Розглядали хор 
як середовище пробудження національної свідомості та поширення 
самвидаву. З. звернувся до Ігоря Полюха, щоб він узявся за хор, а на 
концертмейстера запросив студентку консерваторії Олю Тхоренко. 

У середовищі хору ходили машинописні та у фотокопіях вірші 
молодих поетів І. Драча, Б. Мамайсура, М. Холодного, В. Симонен-
ка. Хористи ходили на диспути з національних питань, що відбува-
лися в університеті. Звичайно, всюди була аґентура КГБ. Почалися 
утиски. Будинок учених на Володимирській, 42, перестав надава-
ти хорові приміщення для репетицій. Відмовляли й інші установи. 
Зрештою хор мусив збиратися на схилах Дніпра. Він усе рідше ви-
ходив на люди, все менше збиралося людей і в 1965 р. він фактично 
розпався. З. теж облишив цей клопіт, бо, мусив готувати і захищати 
дисертацію.
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З. мав широкі знайомства у колі шістдесятників, бував у май-
стерні А. Горської, у помешканні І. Світличного, слухав його лекції 
з естетики. Знайомий був з В. Стусом, В. Чорноволом, І. Русином.

У березні 1964 р. З. нагодився на знищення за наказом акад. 
І.Т. Швеця вітражу, присвяченого Т.Шевченку, у вестибюлі Київсь-
кого університету (автори А. Горська, П. Заливаха, Л. Семикіна, 
Г. Севрук, Г. Зубченко), бачив, як брутально лаявся там секретар ЦК 
КПУ акад. А.Д. Скаба. 

З. мав фотоапарат і збільшувач. Через О. Мартиненка, який де-
який час жив у нього, познайомився з Є. Пронюком, одержував від 
нього самвидавні машинописи і книжки зарубіжних видань, пере-
фотоґрафовував і розмножував їх. Потік був такий, що дечого не вс-
тигав прочитати: увечері одержував текст, а вранці віддавав відбит-
ки. Зокрема, була книжка «На багряному коні революції» з даними 
про репресії проти української інтеліґенції. Цей потік призупинився 
з початком арештів української інтеліґенції в серпні 1965 р.

04.09.1965 р З. був на перегляді фільму «Тіні забутих предків» у кі-
нотеатрі «Україна» і, звичайно ж, встав разом з тими, хто протесту-
вав проти арештів. 

У помешканні З. було два обшуки, але самвидаву в нього не 
знайшли — він вчасно все ховав. Вилучили лише книжку С. Русо-
вої зарубіжного видання та вірші В. Симоненка. Його допитували 
у справах О. Мартиненка, І. Світличного, Миколи Гриня (з остан-
нім працював в Інституті геофізики). З. не дав показів. У березні 
1966 р. М. Гринь, у якого вилучили багато самвидаву, був засудже-
ний на 3 р., але з огляду на каяття Верховний суд замінив покарання 
на умовне. З цього приводу в Інституті відбулися збори, що мали 
осудити Гриня і З. Перед зборами кагебісти вчинили «рознос» у ка-
бінеті директора, констатувавши: «У Завойского есть полный состав 
преступления». Йому, зокрема, ставили у вину те, що всюди розмо-
вляє українською мовою. На зборах М. Гринь намагався виправдо-
вуватися, а З. видушив лише одну фразу: «Я не націоналіст». Висту-
пив відомий теоретик русифікації акад. І.К. Білодід: «От, бачите, 
знайшлися захисники української мови! Знайшлися! Та вони ж і самі 
двох слів зв’язати не можуть по-українськи, а ще базікають...» Запа-
ла тиша. Тоді озвався інженер і письменник Ю. Хорунжий: «А чого, 
ви даремно так кажете. Завойський дуже гарно говорить українською 
мовою!» 

Після цього З. зосередився на науковій роботі, захистив канди-
датську дисертацію «Походження залишкової намагніченості порід 
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залізокремнистої формації», 1999 — докторську «Магнітна анізот-
ропія порід і використання її для розв’язання структурних задач».

Хоча З. після 1965 р. не проявляв якоїсь активності, та стежен-
ня за ним тривало аж до «перебудови». Так, коли почалися арешти 
членів УГГ, його викликали в перший відділ інституту, дали огля-
нути знімки людей, яких ніби підозрюють у вбивстві. Насправді так 
у нього взяли відбитки пальців. 

У 60–80-х рр. З. надавав притулок у себе вдома молодим поетам 
В. Кордуну, Б. Мамайсуру та ін. Зберіг і передав Музеєві шістдесят
ництва багато самвидаву. 

Бібліоґрафія:

Бажан О.Г. Опозиційний рух в Україні (друга половина 50-х — 
80-ті рр. ХХ ст.) Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України. — К., 
1996. — 193 с.

Архів ХПГ: Інтерв’ю з В. Завойським 27.05.1999. 

Василь Овсієнко
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Затварський Володимир Миколайович (нар. 1931 р., с. Стара Ропа 
Старосамбірського р-ну Львівської обл.).

Репресований за зв’язки з українським повстанським рухом. За-
сновник підпільної організації «Об’єднання» в м. Інта Комі АРСР, 
референт пропаганди.

З селян-бідняків. Освіта 9 кл. 
Засуджений у 1948 р. Військовим трибуналом військ МГБ Дро-

гобицької обл. за ст.ст. 54-1а і 54-11 на 25 р. позбавлення волі. Пока-
рання відбував у концтаборах «Мінлагу» — «Мінеральне управління 
таборів», м. Інта Комі АРСР. Працював на шахті табору № 3. Брав 
участь у збиранні коштів для хворих, у відзначенні релігійних та на-
ціональних свят і пам’ятних дат. Належав до гурт молодих українців, 
які називали себе «студентським братством». Вони домагалися пра-
ва одержувати і читати українські книжки та пресу. Читали спра-
глим до знань землякам окремі предмети. По руках ходили рефера-
ти З. «Свято героїв. 23.05.1938» «Непімщений Базар», «Свято зброї 
31.08.1919», «Свято соборності 22.01.1919», «Велетень української 
думки (Сторічний ювілей уродин І. Франка)». Це серйозні історичні 
розвідки, емоційно наснажені й патріотичні. Вони засвідчують, що 
автор добре знає історію. Ймовірно, пишучи їх, він консультувався 
й з іншими обізнаними людьми. 

У 1955 р. за постановою Комісії Дрогобицької обл. з перегляду 
справ осіб, які відбувають покарання за «контрреволюційні злочи-
ни», міра покарання З. була знижена до 10 р. У 1956 р. звільнений 
за заліками робочих днів. Невдовзі одружився в Інті зі звільненою 
25-літницею Євгенією Ядловською. 

У неволі, відтак і після звільнення, З. спілкувався з Я. Гасюком, 
Я. Кобилецьким. У цьому середовищі виникла ідея створити під-
пільну революційну організацію, яка б у нових умовах продовжува-
ла справу ОУН. Паралельно до цієї ж думки прийшли В. Леонюк, 
Б. Христинич, Я. Жуковський. Зв’язковою ланкою між цими сере-
довищами був саме З. Перша зустріч з обговоренням цього питання 
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відбулася в лютому 1956 р., коли вже можна було виходити з таборів. 
Перші збори однодумців відбулися в березні 1956. Вони доручили 
З. і Б. Христиничу розробити програму і статут організації, яку на-
звали «Об’єднання». Провідником її обрали Я. Гасюка. Він першим 
виголосив клятву, складену З. Брав діяльну участь у всіх наступних 
зборах Керівного Осередку, а їх було не менше 10. 

У приватних і організаційних справах З. в лютому 1957 р. їздив 
у Галичину, привіз в Інту друкарську машинку з начинням до неї. 
На ній у 1957 р. надрукував разом з Дмитром Жовтяком свої істо-
ричні реферати. На здійснення ідеї об’єднання всіх революційних 
сил З. їздив у Воркуту, де мав зустріч з О. Водинюком, пов’язаним 
з підпільною «ОУНПівніч». Та до об’єднання не дійшло, бо, на дум-
ку З., «воркутинці не хотіли заробляти нові терміни». 

1958 р. З. зі свого рідного села привіз в Інту оунівську літературу, 
яка зберігалася в криївці з 1948 р. Брав участь і у видавничій справі, 
коли вже працювала обладнана В. Бучковським друкарня. Написав 
тексти принаймні трьох листівок: «Українцю!», «Українська моло-
де!», «Український юначе і юначко!», розповсюджував літературу.

У січні 1959 р. в Україні і в Інті почалися арешти членів «Об’єд
нання». З огляду на небезпеку, З. і Я. Кобилецький усі організаційні 
матеріали, що були в їхньому розпорядженні, а також друкарську 
машинку, передали на зберігання Д. Жовтяку. Цей архів був ви-
лучений органами КГБ 21.12.1959 р. і приєднаний до справи. Це 
45 одиниць підпільної літератури — рукописної, машинописної, 
друкованої.

У справі «Об’єднання» З. заарештований в Інті 9.09.1959 р. Ета-
пований у слідчий ізолятор КГБ в Київ. Півтора місяця не давав 
показів, а потім, імовірно, зазнав психотропної обробки — про це 
він розповідав пізніше в таборах. Але поступався він потроху і не до 
кінця. На суді З. намагався заперечувати практично всі звинувачен-
ня, але суд не взяв цього до уваги. 

Верховний Суд УРСР 10.10.1960 р. засудив З. за ст.ст. 1, 9 Зако-
ну про кримінальну відповідальність за державні злочини, з санкції 
ст. 1 цього ж Закону, з застосуванням ст. 37 Основ кримінально-
го законодавства Союзу РСР і союзних республік, до позбавлення 
волі у виправно-трудовій колонії строком на 8 р., з конфіскацією 
належного йому майна, без обмеження в правах. Його посправники 
Я. Гасюк і В. Леонюк отримали по 12 р., Б. Христинич — 10, Я. Ко-
билецький — 5 р. позбавлення волі. 

Перший рік ув’язнення З. відбували у Тайшеті Іркутської обл., 
решту в Мордовії. Л. Лук’яненко характеризує його як чоловіка тем-
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пераментного, безкомпромісного. Він охоче вступав у дискусії з різ-
ними людьми. Любив розповідати молоді про національно-визволь-
ну боротьбу, про підпільну боротьбу, конспірацію, облаштування 
криївок. 

Після повного відбуття терміну покарання повернувся до дру-
жини в Інту, працював на шахті. З початком розпаду СРСР под-
ружжя повернулося в м. Самбір Львівської обл. Обоє беруть актив-
ну участь у громадському та політичному житті. Зокрема, З. часто 
виступає в пресі. Він член Спілки політв’язнів та Конгресу українсь-
ких націоналістів.
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Зваричевська (Мороз) Мирослава Василівна (нар. 28.12.1936, с. Три-
бухівці Гусятинського р-ну Тернопільської обл.).

Репресована за поширення самвидаву. Філолог, педагог.
З освіченої селянської родини. Мама, Йосипа Григорівна (1903–

1983), з роду Бучинських, разом зі своїми вуйками створила при 
читальні «Просвіти» сільський театр, працювала в Союзі українок, 
у товаристві «Рідна школа». Батько (1899 — 27.01.1972) рано осиротів. 
Одружившись, поїхав на заробітки до Канади. Повернувся 1936 р., 
щоб забрати дружину, але вона не погодилася. У сім’ї було четверо 
дітей: Мирослава, Зеновія-Марія, Наталя і Стефанія. Батьки дали їм 
національне виховання. Щоб навчатися в середній школі, потрібно 
було вступити в комсомол. Дозвіл на це Мирославі дав 1949 р. вояк 
УПА. Закінчила школу в с. Личківці. 

1956 р. Мирослава з відзнакою закінчила Чортківське педучи-
лище. Уже тоді нею цікавився КГБ. 1956–1961 р. навчалася на філо-
логічному факультеті Львівського університету. У складі студентсь-
кого загону їздила на цілину в Казахстан. Звідти надійшли «сигна-
ли», що вона «вела націоналістичну пропаганду» (насправді говори-
ла з кимось про Україну, про Б. Хмельницького). Обрана в комсо-
мольське бюро факультету, працювала в секції культури, організу-
вала хор філфаку. Приятелювала з однокурсницями — колишніми 
політв’язенками Галею Сокіл та Ольгою Мацелюх (майбутня дру-
жина М. Гориня). Коли їх 1957 р. виключали з університету, ходила 
з друзями до ректора Євгена Лазаренка захищати їх. 

Хотіла працювати як науковець, 1962 р. влаштувалася на роботу 
в університетську бібліотеку, та скоро її звільнили. Працювала ко-
ректором у редакціях газет «Вільна України» та «Ленінська молодь», 
літредактором відділу публікацій Львівського обласного архіву. 

1964 р., під час святкування 150-річчя з дня народження Т. Шев-
ченка, за дорученням М. Гориня туристичним автобусом З. переве-
зла добірку самвидаву в Київ, звідки ці матеріали пішли за кордон.
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Постійно одержувала від М. Гориня, рідше від І. Калинця, лі-
тературу самвидаву в машинописах та фотокопіях і давала її читати 
друзям (статті «З приводу процесу над Погружальським», «Класова та 
національна боротьба на сучасному етапі розвитку людства», «Су-
часний імперіалізм», передмова до книжки «Панорама сучасної ук-
раїнської літератури», книжка «Вивід прав України», виступ І. Дзю-
би на вечорі пам’яті В. Симоненка та ін.). У серпні 1965 р. працівник 
Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР попросив 
«щось прочитати». Ці тексти хтось у нього вилучив. Через кілька днів, 
24.08.1965, З. була затримана у Львові на вулиці Ставропігійській. 
Під час обшуку в помешканні в неї вилучили 5 екземплярів статей 
«З приводу процесу над Погружальським», ««Радянізація» П. Тичи-
ни» І. Кошелівця, «Відповідь матері В. Симоненка — Щербань Г.Ф.», 
вірші В. Симоненка, інші — із закладок, вилучених у матеріалах 
І. Геля, М. Косіва. 

Допити і протоколи велися російською мовою. Лише 25.10 слід-
чий капітан Клименко перейшов на українську. З., як і багато інших 
шістдесятників, не була готова до арешту, не знала, як поводити-
ся. Підтвердила зізнання М. Гориня, що літературу самвидаву брала 
в нього. Звинувачена у проведенні «антирадянської агітації і пропа-
ганди» за ст. 62 ч.1 КК УРСР в одній справі з Михайлом і Богданом 
Горинями та М. Осадчим. Під час слідства її приводили на розмову 
з високопоставленими кагебістами, у т. ч. з тодішнім начальником 
управління КГБ Львівської обл. В. Шевченком. Але вона нічого не 
просила. 

Звинуваченій не надали можливості ознайомитися з матеріала-
ми справи, мовляв, їх треба вивчати з адвокатом. Львівський облас-
ний суд 13–18.04.1966 р. засудив М. Гориня до 6 р., Б. Гориня — до 
3 р., М. Осадчого до 2 р. таборів суворого режиму, З. — до 8 міс. На 
цьому суді В. Чорновіл відмовився давати покази на тій підставі, що 
процес закритий, і кинув квіти підсудним. Коли засуджених виво-
дили, люди гукали «Слава!» і кидали їм квіти. 

Звільнена зі слідчого ізолятора 24.04.1966. Начальник СІЗО пе-
редав їй розпорядження КГБ негайно виїхати зі Львова до рідного 
села.

28.05.1966, на 110-річчя І. Франка, З. навідалася до Львова, щоб 
зустрітися зі знайомими. Хтось подав руку, а хтось тікав. Жити вона 
не мала де і за що. На щастя, її чекав з ув’язнення Степан Мороз, 
географ. Вони одружилися в серпні 1966 р. Дочка Ярина народилася 
1968 р. 
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Звернулася до судді С.Руденка, потім до начальник Львівського 
обласного управління КГБ Полудня, мала нагоду розмовляти з за-
ступником начальника КГБ при РМ УРСР, щоб повернули їй пас-
порт і не заважали влаштовуватися на роботу. Генерал Полудень піс-
ля довгої тяганини розпорядився повернути їй паспорт.

Влаштувалася вчителькою III класу школи № 31, у якій пра-
цювала й Ольга Мацелюх-Горинь. Через два роки профзбори поста-
новили звільнити її за «непрофесійність». Тоді директор Костянтин 
Іванов на власний ризик перевів її викладачем української мови та 
літератури в середні класи. 

Восени 1969 р. З. разом з іншими колишніми політв’язнями 
підписала заяву на ім’я Голови ВР УРСР О. Ляшка та Прокурора 
УРСР Ф. Глуха «Знову «камернi» справи?» — проти повторних за-
суджень політв’язнів С. Караванського, С. Бедрила, В. Ривака, що 
тоді готувалися. 

1971 р. облаштувала кабінет Лесі Українки до її сторіччя. Того ж 
року її перевели до школи № 2. На пленарному зібранні вчителів Ра-
дянського району м. Львова З. та О. Горинь оголосили націоналіст-
ками. 1972 р., безпосередньо після арештів української інтелігенції, за 
вечір зимової поезії і колядок «Добрим людям на здоров’я» педрада 
взагалі заборонила З. організовувати вечори. Вона заявила: «Я й са-
ма не буду ці вечори проводити, тому що заарештовані мої товариші 
і помер мій батько». На допитах у справах 1972 р. заперечувала, що 
одержували самвидав від І. Калинця.

Шкільну програму З. сумлінно виконувала, але виховувала ук-
раїнських, а не радянських патріотів. Наприклад, піонерські загони 
в неї були не Валі Котика чи Павлика Морозова, а Олеся Гончара, 
Олександра Довженка, мистецька студія називалася «Тронка». З вер-
тепом і колядками ходили до Львівського відділення Спілки пись-
менників України, згодом (1990) їздили до Києва (1990), колядували 
Ліні Костенко. Коли студію витискала школа, то шукали підтримки 
громадськості. 

В 1992–1995 рр. працювала в авторській українознавчій школі 
Марійки Чумарної.

Разом зі своїми учнями в червні 1988 р. брала участь в установ-
чих зборах Товариства української мови у Львові, підтримала І. Ма-
кара. Очолила комісію з питань освіти ТУМ Львівщини. Підготу-
вала конференцію «Національна школа, учитель, громадськість», де 
3.12.1989 виголосила свою (першу в Україні) концепцію національної 
школи. У ТУМ діяв громадський лекторій, де лекції читали поважні 
люди.
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Постановою пленуму Верховного Суду УРСР від 07.12.1990 ви-
рок у справі М. та Б. Горинів, М. Осадчого та З. скасовано, а справу 
закрито «за відсутністю складу злочину».

З вересня 1990 р. З. працює в обласному Інституті післядип-
ломної педагогічної освіти. Вела курси для вчителів з усієї Украї-
ни, давала відкриті уроки. Навчала учителів з Берестейщини, Ми-
колаївської обл., Кривого Рогу. А потім зосередилася на створенні 
підручників української літератури та методичних посібників. Один 
з них ілюструвала Г. Севрук.

З 1990 р. З. — доцент кафедри гуманітарної освіти Інституту 
післядипломної педагогічної освіти. Заслужений учитель України 
(1992).
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Зуб Олексій Полікарпович (нар. 26.03.1936, с. Яблунівка Костян-
тинівського р-ну Донецької обл.) 

Морський офіцер-підводник. За критику спроваджений на психіат-
ричну експертизу.

Батьки селяни, згодом шахтарі. Олексій ще з 6-го класу вів що-
денник, любив літературу, дописував до газет. З дитинства мріяв 
стати моряком. 1953 р. закінчив середню школу і намагався вступи-
ти в Севастопольське вище військово-морське інженерне училище 
підводного плавання. Мандатна комісія не пропустила, тому що під 
час війни перебував на окупованій території. Вдалося вступити ли-
ше за третім разом, 1955 р. Тим часом працював лавовідбійником на 
шахті ім. Горького в Сталіно (нині Донецьк). Був поранений у ногу 
грудкою породи. 

Як курсант стажувався на всіх флотах СРСР: Тихоокеанському 
(у Владивостоці), Північному, Чорноморському, Балтійському. За-
кінчив училище в 1960 р.

На V курсі З. пропонували вступати в КПРС. Сказав, що не 
готовий. Але коли його, старшого інженер-лейтенанта, направили 
в м. Полярне Мурманської обл. заступником механіка, командиром 
електромоторної групи підводного човна, то через півроку мусив по-
годитися, бо інакше не можна було робити кар’єру. 

За час стажування і служби З. бачив багато недоліків в організа-
ції служби, був свідком загибелі шістьох підводних човнів, у 1955 — 
лінкора «Новоросійськ». Причини — насамперед «штурмівщина». 
Моряки працювали на межі можливого, через втому допускалися 
помилок, що призводило до аварій і катастроф. Усі бачені такі ви-
падки З. записував у щоденник. Цей щоденник потрапив у КГБ. 
З. зрозумів, що на флоті стежать за всіма. 

1964 р. молодий комуніст з піврічним стажем виступив на пар-
тійній конференції четвертої ескадри підводних човнів у м. Полярне. 
Розповів про відомі йому недоліки і зробив висновок, що замполіти 
неспроможні покращити службу, щоб уникати аварій, навпаки, во-
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ни навіть шкодять своїми діями. Наприклад, у Таллінні замполіт дав 
команду достроково, до дня народження Леніна, закінчити випро-
бовування човна. Моряки два місяці працювали без вихідних, вста-
вали о 5-й, лягали о 23-й, у результаті один моряк заснув і допустив 
аварію. Висновок: однопартійна система себе вичерпала, потрібна 
двопартійна. У залі запанувала тиша. 

Після партконференції З. почали викликали у відділення КГБ, 
потім запропонували підлікуватися в неврологічному госпіталі. По-
чуваючи себе здоровим, З. погодився на психіатричне обстеження, 
але відмовився приймати будь-які ліки. Експертизу проходив у гос-
піталі в Сєвєроморську. За три тижні, десь у жовтні чи листопаді 
1964 р., його викликав начальник госпіталю — полковник, земляк 
з Донбасу, і сказав: «Ти в сорочці народився. Якби не зняли Хрущо-
ва, ти звідси не вийшов би». 

Військова кар’єра З. закінчилася на 28-му році життя. З дипло-
мом інженера-механіка повернувся в рідну Яблунівку, став механі-
ком автогаража колгоспу. Згодом голова запропонував йому зайня-
ти посаду головного механіка колгоспу. Оскільки це номенклатур-
на посада, то довелося погоджувати з секретарем райкому партії. 
З. зізнався, що виключений з партії і звільнений з флоту за критику. 
«За яку критику? За наклепи на партію і на владу вам кирку і ло-
пату — і ніякої керівної посади! До кінця свого життя ви повинні 
покутувати свою вину перед партією і владою». Наступного дня ін-
женер-механік узяв лопату…

Через місяць-два поїхав у м. Краматорськ, влаштувався інжене-
ром-електриком у радгоспі «Веселий». Та скоро його звільнили. Вла-
штувався в Ялті електриком на буксирі, згодом електромеханіком. 
Йому запропонували були посаду військового вихователя в про-
фтехучилищі. За порадою директора приховав, що був виключений 
з партії. Та через півроку його викрили і звільнили. Упродовж майже 
30 р. З. поміняв багато місць роботи, але ніде не займав ані наймен-
шої керівної посади. 

З радістю зустрів зняття ІІІ з’їздом народних депутатів СРСР 
15.03.1990 р. з Конституції СРСР статті 6-ї про КПРС як «керівну 
і спрямовуючу силу радянського суспільства, ядро його політичної 
системи, державних і громадських організацій». 

З настанням «перебудови» З. створив перше в Ялті неформаль-
не об’єднання «Добра воля». Шукав шляхів, щоб приєднати його до 
НРУ, коли той виник. Комуністи намагалися дискредитувати «Доб-
ру волю».
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1992 р. З. став членом УРП, очолив Ялтинську міську організа-
цію. Брав участь у роботі всіх з’їздів УРП. Кореспондент газет «Са-
мостійна Україна», «Кримська світлиця», «Флот України». Займаєть-
ся спортом: роликові ковзани, круглий рік плаває в Чорному морі.

Бібліоґрафія:

Архів ХПГ: Інтерв’ю з О. Зубом 21.01.2001.

Василь Овсієнко
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Іщенко Олександр Іванович (нар. 15.05.1951, м. Орджонікідзе 
Дніпропетровської обл.).

Робітник, організатор Товариства української мови і Незалежних 
профспілок на Дніпропетровщині. Жертва каральної психіатрії.

З 1956 р. жив у м. Марганець. Навчався в російській школі, бо 
українських шкіл у місті не було. Його обурювала відверта русифі-
кація, душа не сприймала лицемірства і комуністичної пропаганди. 
У восьмому класі був залишений на другий рік: не склав екзамен 
з російської мови. Закінчив 9 класів. 

1968 р. закінчив курси машиністів екскаватора. Брав участь 
у заворушеннях молоді проти сваволі міліції. У Марганці на робо-
ту його не прийняли, тому влаштувався в м. Орджонікідзе на Бог-
данівському кар’єрі гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) по-
мічником машиніста екскаватора. Активно підтримував економічні 
вимоги робітників.

1969–1972 служив у м. Нижній Тагіл на Уралі у військах МВС, 
в охороні об’єктів. Від служби в конвойних військах відмовився.

Після демобілізації працював машиністом екскаватора на ГЗК 
у м. Марганець. Відмовився йти у вечірню школу, бо вона російська. 
Було, що в кафе виступив з критикою влади, про що стало відомо 
в КГБ.

Виїхав на Донбас, працював на шахті «Ювілейна», разом з ін-
шими робітниками домагався підвищення зарплати. Потім буду-
вав газопроводи на Півночі, працював Тюменській обл., у Ханти-
Мансійському АО, у Північному Казахстані. 

Повернувся в м. Марганець. 1977 одружився з Катериною Сте-
пановою. Працював помічником машиніста екскаватора. Побудував 
дім. Коли дочку Ірину (1980 р. н.) та сина Максима (1983 р. н.) дове-
лося віддавати в дитсадок і в школу, то виявилося, що в Марганці, 
де 70% населення становлять українці, нема жодного українського 
дитсадка, єдина школа — на далекій околиці, в Городищі.
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У серпні 1988 р. на нараді працівників освіти І. заявив: «Я не 
збираюсь бути перекладачем на українську мову своїм дітям» і за-
кликав відкрити в місті хоча б один український дитсадок та школу 
з українською мовою викладання. 03.01.1989 газета «Шахтар Марган-
ця» опублікувала його статтю на цю тему, де, зокрема, сказано, що 
він зібрав 41 підпис батьків — робітників Грушівського кар’єру — за 
відкриття українського дитсадка і школи.

Коли газета «Літературна Україна» опублікувала Статут «Това
риства української мови», І. на початку січня 1989 р. почав створю-
вати осередок у Марганці. У розмові з першим секретарем міськко-
му КПУ Віктором Березовським покликався на радянські закони. 
Секретар популярно пояснив І., що він людина меншовартісна, бо 
українець, що партія і влада нічого не робитимуть на підтримку ук-
раїнської мови. Більше того, Березовський дав інтерв’ю всесоюзному 
журналові «Агитатор» (ч. 24 за 1989 р.), де приписав І. домагання не-
гайно перевести на українську мову всі школи і діловодство, нама-
гання контролювали владу. 

1 травня 1989 р. І. з двома молодими людьми вперше в Марган-
ці вийшов на демонстрацію з жовто-блакитними прапорами. На 
диво, їх не затримали. Брав участь у створенні осередку Народного 
руху України; був делегатом Установчого з’їзду НРУ 08–10.09.1989, 
куди їздив таємно, своїм коштом, узявши відпустку. Після цього 
І. «обробляли» у відділенні КГБ, тероризували партійні чинов-
ники.

З ініціативи міськкому КПУ 17.09.1989 в міському палаці куль-
тури відбулася зустріч з громадськістю на предмет створення осеред-
ку ТУМ. Головуючий Березовський заявив, що зараз у місті хочуть 
створити осередок ТУМ, потім захочуть створити Рух, а далі дійде 
до того, що вбиватимуть один одного. Секретар поставив питан-
ня про створення осередку на голосування: тільки 13 «за» і втричі 
більше — «проти». Коли для створення осередку доволі трьох осіб. 
Почалися шельмування прихильників ТУМ. Вони почали сахатися 
І., вчителі української мови позабирали свої заяви на вступ у Това-
риство. 

На Марганецькому ГЗК, де працював І., скликали відкриті пар-
тійні збори з участю 500 осіб. Березовський висловився прямо: «Яке 
може бути Товариство української мови? А тоді що, за автомати — 
і в плавні?» Рядові комуністи розвинули ідею секретаря, назвавши І. 
націоналістом і фашистом. І. захищався: «Та що ви, люди? Що ви 
кажете? Що я став на захист своєї рідної української мови, не біль-
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ше, — а ви мене фашистом називаєте?». Збори одностайно проголо-
сували проти створення осередку ТУМ.

Це слово «фашист» тяжко вразило І. Того дня вдома в нього 
стався серцевий напад, дружина відвезла його в лікарню. Його пок-
лали в реанімацію, поставили крапельницю. Прокинувся вночі — 
крапельниця порожня, нікого нема. Відчув слабкість і запідозрив, 
що йому щось ввели. Без його відома і згоди родини його передали 
в психіатричне відділення, де тримали 2–3 доби під замком разом 
з «буйними», відтак взялися «лікувати». Тиждень він не міг спати. 
За місяць його довели психотропними засобами до такого стану, що 
не міг ні ходити, ні говорити.

На захист І. виступив 26.11.1989 р. на першій звітно-виборній 
конференції ТУМ ім. Д. Яворницького робітник рудоремонтного за-
воду Олег Матвієнко. Про запроторення І. до психлікарні повідоми-
ло радіо «Свобода».

У грудні 1989 І. був виписаний з лікарні. Його на місяць поміс-
тили у профілакторій. Та коли І. повернувся на свою роботу, то ви-
явилося, що він не може працювати на екскаваторі. Тоді його спря-
мували у неврологічне відділення Дніпропетровської спецпсихлі
карні («Ігрень»), де він пробув ще місяць. Там його відвідав голова 
обласного ТУМ Володимир Заремба, який теж виступив на його 
захист у пресі. І. перевели в соматичне відділення, зробили рентген 
голови, після чого в нього почалися нестерпні головні болі. Тоді йо-
го провідав також І. Сокульський. І. почувався так погано, що вже 
думав про смерть, тому попросив дружину забрати його додому. Від 
головного болю тяжко страждав ще кілька місяців. Друзі допомага-
ли йому матеріально.

Зусиллями волі, йогою, фізичними вправами та здоровим спо-
собом життя І. поволі відновив здоров’я і повернувся до громадсь-
кої діяльності як член ТУМ, НРУ. Він побував у Львові на конфе-
ренції незалежних профспілок, 1993–1995 рр. організовував «Вільну 
профспілку Всеукраїнського Профоб’єднання Солідарних Трудів-
ників» Марганецького ГЗК, відтак і всього м. Марганець. Вона за-
реєстрована 29.03.1995 р. Також створив незалежні профспілки на 
підприємстві «Квазарекскавація», де з 2001 р. працював в охороні, у 
Марганецького управлінні МВС України, допомагав створити її на 
Нікопольському Південно-трубному заводі. За цю діяльність його 
неодноразово звільняли з роботи.

З 2005 р. працював машиністом екскаватора на Грушівській зба-
гачувальній фабриці Марганецького ГЗК.
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Калапач Роман Степанович (нар. 12.11.1954, м. Стебник Дрогоби-
цького р-ну Львівської обл.).

Учасник національно-визвольного руху 70–90-х рр. Лідер юнацької 
патріотичної групи, підприємець, громадський діяч.

Родина брала участь у національно-визвольній боротьбі. З ди-
тинства Роман читав українські видання часів Польщі і цілком сві-
домо вже у 12-річному віці поширював листівки. 

1970 р., навчаючись у 10 кл. школи № 7, Роман згуртував з де-
сяток юнаків, які готові були боротися за самостійну Україну. Най-
першою метою поставили здобути вищу освіту. Наступного року до 
них приєдналися нові десятикласники. 

Оскільки совєтська пропаганда оголосила національне питання 
раз і назавжди вирішеним, К. запропонував друзям 1 травня 1972 р. 
підняти в Стебнику жовто-блакитні прапори, щоб продемонструва-
ти, що є люди, які борються за самостійну Україну. На зібрані гроші 
купив у Львові жовту матерію, а блакитної до 1 травня так і не знай-
шов. Тоді Любомир Старосольський запропонував зняти прапори 
УРСР, щоб використати синю частину на український прапор, але 
це їм 6.05 не вдалося: на вулицях було забагато людей. Уночі проти 
7.05 Роман із Зиновієм Дмитрівим таки зірвав два прапори. 

Уночі проти 9.05 на горищі К. і Старосольський вручну пошили 
два українські прапори. Тієї ж ночі вивісили один на балконі будин-
ку культури «Шахтар», другий — у центрі міста на клумбі, знявши 
там прапор СРСР. Щоб держак щільно зайшов у металеву трубу, 
його обмотали мідним дротом. Вранці наїхали кагебісти, міліція, 
але, побачивши дріт, побоялися знімати прапор, викликали саперів. 
До 14 год. прапор приходило подивитися багато людей. З будинку 
культури прапора ще вранці зняв директор, але побоявся будь-куди 
доповісти і сховав його під трибуну. 

Кагебісти допитали кількасот колишніх політв’язнів, які меш-
кали в Стебнику, але не знайшли винуватців. Тим часом справа 
набула гучного розголосу. У будинку культури скликали збори, де 
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громадян закликали сприяти виявленню «злочинців». Тоді директор 
дістав з-під трибуни синьо-жовтий прапор…

На слід юнаків вийшли так. Десятикласник Володимир Пікас 
забув у школі зошита з записом хвиль зарубіжних радіостанцій. Ди-
ректор школи відніс зошита в КГБ. Підозра впала на Л. Старосоль-
ського та Михайла Кулика. Їм виставили двійки з поведінки, не до-
пустили до випускних екзаменів і виключили зі школи (тільки два 
вчителі були проти виключення). 

Щоб відвести підозру від Старосольського та Кулика, К. вирі-
шив розклеїти листівки в Стебнику та Дрогобичі. Та його спільник 
сказав про це батькові. Той, сподіваючись на звільнення з кримі-
нального ув’язнення свого старшого сина, видав КГБ наміри молод-
шого сина і його спільників. 

У перші дні серпня юнаків почали викликати на допити в КГБ. 
К. тоді вже склав перший екзамен на юридичний факультет Львівсь-
кого університету. Під час другого екзамену його викликали до при-
ймальної комісії — і вивели звідти вже в наручниках. Допитували 
три дні, ночував він у готелі під охороною. Вважаючи, що юнаками 
керував хтось старший, їх відпустили під розписку про невиїзд, щоб 
простежити зв’язки.

К. влаштувався робітником «Стебникпромбуду». До ув’язнення 
був уже психологічно готовий, шкодував лише, що зарано попався. 
Заарештований 9.02.1973. Батько знайшов синові знаного адвоката, але 
той сказав: «Пане Калапач, якби ваш син, не дай Боже, вбив кого, украв 
щось, то я би його захищав, а в політичній справі я не допоможу нічого».

18–19.02.1973 р. Львівський обласний суд засудив К. до 3 р. ув’яз-
нення в таборі суворого, а Старосольського до 2 р. у таборі загального 
режиму за ч. 1 ст. 62, також присудив обом по 1 р. за ст. 187-2 («На-
руга над державним прапором»). Зиновія Дмитріва, Петра Яруніва, 
Михайла Кулика допитали як свідків і віддали на поруки «трудовим 
колективам». 

У квітні 1973 р. К. етапом спроваджений у табір суворого ре-
жиму ВС-389/35, що на ст. Всехсвятська в Пермській обл. Тут він 
подружив зі старими повстанцями, був у добрих стосунках із шіст-
десятниками, громадами євреїв, литовців, російських демократів. За 
тиждень вивчився на токаря. Вивчав німецьку мову. 

Звільнився К. 9.02.1976. Працював токарем на Калійному заводі 
в Стебнику. На 24-му році одружився з Євгенією Яджак, з родини 
репресованих. Мають дочок Марію 1979 та Анну 1985 р.н. З 1982 р. 
працював на руднику гірничим робітником, кріпильником, а з 1985 — 
у гірничо-рятувальному взводі Стебницького калійного заводу.
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1982 р. вступив на заочне навчання у Криворізький технікум 
рудникової автоматики, який закінчив 1984 р. 1986 р. вступив на 
заочний відділ гірничого факультету Дрогобицького філіалу Дніп-
ропетровського гірничого інституту, має фах гірничого інженера.

Член-засновник Всеукраїнського товариства політичних в’язнів 
і репресованих (1989). 

У центрі Стебника навесні 1992 р. відкрито пам’ятний знак з на-
писом: «Тут 9 травня 1972 року було піднято національний прапор», 
але без імен юнаків, бо вони не побажали себе увічнювати. Того ж 
року реабілітовані. На початку 90-х рр. була низка публікацій у міс-
цевій пресі про героїчний вчинок юнаків. 

1992 р. К. створив перше в Дрогобичі приватне торговельно-ви-
робниче підприємство «Роксоляна». Сприяє діяльності багатьох ук-
раїнських організацій, провадить добродійні акції на користь дітей-
сиріт, молодіжних патріотичних організацій. 

2002 р. обраний депутатом Дрогобицької міськради, працював 
секретарем комісії з питань приватизації, промисловості та інвести-
цій. 2006 р. обраний міським головою Стебника і працював ним до 
жовтня 2008 р. 

Указом Президента України від 26.11.2005 нагороджений орде-
ном «За заслуги» ІІІ ступеня «за вагомий особистий внесок у націо-
нальне та державне відродження України».

Бібліоґрафія:

Пастух Роман. Стебницькі ломикамені // Дрогобиччина — зем-
ля Івана Франка. — Дрогобич: видавнича фірма «Відродження», 
1997. — С. 417–418; також с. 83.

Архів ХПГ: Інтерв’ю з Р. Калапачем від 2.02 2000 р.; з Л. Старо-
сольським 28.01.2000 р.

Василь Овсієнко
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Кішкін Геннадій Георгійович (нар. 08.04.1945, м. Київ).
Перекладач, поет, дисидент.
Батько з с. Хмелеве Фатежського р-ну Курської обл., росіянин, 

з розкуркуленої і репресованої родини. Мати — українка, сирота з Ба-
ришівки на Київщині. У сім’ї було п’ятеро дітей. Жили в 13-метровій 
кімнатці з земляною долівкою біля Либеді. Попри крайню бідність, 
Геннадій вчився добре. Щоб заробити стаж для вступу в інститут, пі-
шов у вечірню школу, закінчив її 1962 р., працюючи учнем слюсаря 
на заводі «Ленінська кузня». 

Коли 13.08.1961 звели Берлінську стіну, десятикласник Геннадій 
написав вірша: «Стена в Берлине, за руки не взяться, я тобой разре-
зан пополам. Как же нам теперь соединяться, дорогие пролетарии всех 
стран?» І послав його поштою на радіостанцію «Німецька хвиля». 

1962 р. вступив на романо-ґерманський факультет Київського 
інституту іноземних мов, на відділ перекладачів-референтів. 1967 
направлений в «Інтурист» гідом-перекладачем з іспанської мови. Та 
його на цю роботу не взяли, і взагалі нікуди не приймали. Тоді пі-
шов в обласне управління КГБ, щоб його там прийняли на робо-
ту, але йому показали листа на «Німецьку хвилю» і пообіцяли, що 
в нього надані «земля горітиме під ногами». З тих пір довше двох 
місяців на жодній роботі К. не затримувався. До 1978 р. поміняв 
80 місць роботи. Найбільше працював вантажником. 

З 1966 р. К. писав поему «Крещатик» — відверто антикомуніс-
тичну, за термінологією КГБ — антирадянську. За багато років на-
бралося 650 куплетів, наприклад: «Неведомы детям интриги, которые 
в Ленине есть, какая кровавая книга «История КПСС». Читав цю по-
ему та вірші знайомим. Посилав вірші й оповідання у безліч редак-
цій, та їх ніде не публікували. 1972 р. посилав вірші Л.Брежнєву. По-
ет Ніколай Ушаков дав рекомендацію до журналу «Радуга»: «Стихи 
Геннадия Кишкина очень интересны, рекомендую к публикации». Але й 
це не допомогло. 
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1978 р. університетська знайома звела К. з двома кагебістами, 
щоб прочитав їм вірші. Відтоді К. часто хапали, у райвідділі міліції 
примушували писати розписки, що більше не писатиме антира-
дянських віршів. 

5.05.1978 К. пішов на виставку сільського господарства з наміром 
передати свої вірші за кордон. Тут його схопили, вдома вилучили по-
ему «Крещатик». 15 діб тримали в Дарницькій тюрмі, відтак нарколог 
зробив висновок, що К. зловживав спиртними напоями і вдавався до 
«антигромадських дій». За таким звинуваченням суддя Яблонський 
21.06.1978 запроторив його на два роки в лікувально-трудовий про-
філакторій, що в Біличах під Києвом. К. вводили болючі ін’єкції сір-
ки, потім рятували іншими препаратами. Робота — збирати люмінес-
центні світильники. Щоб виконати норму, К. залишався в цеху після 
роботи. Займався спортом. Через рік кагебісти завимагали розписки, 
що не буде писати «антирадянщину», або ж його спрямують у психіат
ричну лікарню. К. підписав — і порвав розписку. Ще рік провів в ЛТП. 
Написав роман «Вознесение Натурина». Майстер, якому К. робив ін-
ститутські екзаменаційні роботи, виніс роман за зону. Звільнився К. 
в червні олімпійського 1980 р. За ним уже стежили відверто. 

К. почув з зарубіжного радіо адресу політичного засланця А. Са-
харова, послав йому в м. Горький телеграму підтримки, ніби від сту-
дентів Київського політехнічного інституту, і вирішив до нього пої-
хати. На вокзалі його схопили «за підозрою в крадіжці». Нічого не 
виявивши, відпустили. К. полетів у Горький літаком. Його затрима-
ли під дверима квартири Сахарова, відправили додому. 

Скоро К. звинуватили, що перепродував зіпсовану тюльку, на-
клеюючи на банки етикетки «Бички». Йому підкинули цілу пачку 
цих етикеток і звинуватили за ч.2 ст. 143 КК УРСР «Шахрайство». 
Вилучили також течку з рукописами під назвою «Геннадий Киш-
кин. Литературные произведения». 11.06.1981 р. суд виніс вирок: 3 р. 
таборів загального режиму. Етапували у Збур’ївку Голопристансь-
кого р-ну Херсонської обл. У підручнику англійської мови, ніби 
як переклад, він далі писав поему «Крещатик». Через 5 міс. через 
«умовно-дострокове звільнення» (т.зв. «хімія») К. спровадили в сел. 
Першотравневе Харківської обл. Працював столяром, бетонуваль-
ником. 1983 р. за амністією йому на кілька місяців скоротили тер-
мін. Повернувся до матері, яка тим часом одержала однокімнатне 
помешкання на Виноградарі. 

Почувши з «Голосу Америки» адресу дружини заарештованого 
правозахисника Фелікса Сереброва, поїхав у Москву, дізнався в неї 
телефони кореспондентів «Вашингтон пост» і «Нью-Йорк таймс». 
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У Києві зібрав свої рукописи, подзвонив з «Міжміської телефонної 
станції» у корпункт «Нью-Йорк таймс», що завтра, 24.12.1983, при-
їде. Та на пероні Київського вокзалу перед ним упала й розбила-
ся банка з огірками. З’явилася міліція, знайшлися «потерпілі», які 
звинувачували К. в хуліганстві. У К. вилучили рукописи, порвали, 
як непотрібну, його трудову книжку. Суддя дав йому 15 діб арешту 
«до з’ясування обставин». Київська прокуратура порушила проти К. 
справу за ст. 187-І КК УРСР «Розповсюдження завідомо неправди-
вих вигадок, що паплюжать радянський держаний і суспільний лад». 
Прокурор Абраменко домагався зізнання, що К. їхав до зарубіжних 
журналістів, погрожував психіатричкою. 19.04.1983 р. Київський об-
ласний суд (голова Зубець Г.І.) виніс вирок: 3 р. таборів суворого 
режиму. Про це «відкрите судове засідання» не знала навіть мати 
К., було лише два свідки, які згодом зізналися К., що їх примусили 
лжесвідчити. Карався в таборі с. Старі Бабани під Уманню, працю-
вав у кам’яному кар’єрі. За невиконання норми обробки дорожніх 
бордюрів карали холодним карцером.

У горбачовську «перестройку» К. повірив лише тоді, коли 
прочитав у газеті «Известия» про звільнення А. Сахарова та 120 
політв’язнів. Самого його звільнили достроково 8.01.1987. Але при-
мусили працювати вантажником в Умані. Жив у гуртожитку під ад-
міннаглядом: бути в гуртожитку з 20 вечора до 6 ранку. 

На початку 1988 звільнений остаточно. Повернувся в Київ. За 
кілька днів його вже викликали на «раду ветеранів», докоряли. На 
роботу ніде не приймали, бо в новій трудовій книжці був запис про 
судимість. Деякий час працював вантажником.

К. брав участь у зборах Українського Культурологічного клубу. 
Негласний нагляд за ним припинився в 1989. Реабілітований від-
повідно до Закону УРСР від 17.04.1991 р.

2000 р. К. одружився з єврейкою і виїхав у Німеччину, м. Ос-
набрюк. Шлюб там фактично розпався. Рік працював двірником, 
відтак одержує допомогу від держави. 

К. написав трилогію під назвою «Моя трилогия, мои три лаге-
ря». Уривки з неї 1995 р. публікувалися в газеті «Киевские ведомос-
ти». Вона досі повністю не видана. 

Бібліґрафія:

Інтерв’ю Г. Кішкіна 11.10.2005 р.

Василь Овсієнко
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Кобилецький Ярослав Володимирович (нар. 1928 р., с. Ясени-
ця Сільна Дрогобицького р-ну нині Львівської обл. — п. 1997 р. 
в с. Мшана Городоцького р-ну Львівської обл.).

Репресований за зв’язки з українським повстанським рухом. Член-
засновник підпільної організації «Об’єднання» в м. Інта Комі АРСР, 
референт пропаганди. 

З селян-середняків. Закінчив Бориславську педагогічну школу. 
Вчителював. 

У жовтні 1949 р. заарештований. Разом з учителями Костян-
тином Айзенбартом та Володимиром Слив’яком, з якими навчався 
в педшколі, постановою ОСО при Раді Міністрів СРСР ув’язнений 
1950 р. за звинуваченням в антирадянській діяльності на 10 р.

Покарання відбував у таборі № 3 «Мінерального управління та-
борів», м. Інта, Комі АРСР. Працював на шахті. Брав участь у зби-
ранні коштів для хворих, у відзначенні релігійних та національних 
свят і пам’ятних дат. Домагався права одержувати українські книж-
ки та пресу. Написав і поширював реферат просвітницького харак-
теру «1921–1939 рр.» — про історичні події в Україні. 

1956 р. К. за постановою Комісії ПВР СРСР звільнений до-
строково. Жив і працював в Інті. Одружився зі звільненою 25-літ-
ницею Стефанією Сліпак. Дружив з В. Затварським, спілкувався 
з Б. Христиничем, Я. Гасюком, В. Леонюком — ініціаторами ство-
рення підпільної націоналістичної організації «Об’єднання». Перші 
збори з участю К. відбулися в березні 1956. «Об’єднання» вважало 
себе складовою частиною ОУН (на цьому наполягли молодші, в т. ч. 
К.) і поставило за мету здійснювати її програму в нових умовах. 
Провідник «Об’єднання» Я. Гасюк призначив К. своїм заступником 
і референтом Служби Безпеки. Брав активну участь у всіх наступних 
зборах Керівного Осередку.

За завданням Провідника К. їздив у Дрогобич з метою знайти 
контакт з підпіллям ОУН та роздобути шрифт для друкарні. Ні те, 
ні друге йому не вдалося. Разом з Д. Жовтяком переписував і дру-
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кував на друкарській машинці реферати. Приїздами в рідне с. Ясе-
ниця Сільна зорганізував там осередок «Об’єднання», залишав одно-
сельчанам машинописну і рукописну літературу. З приїздом в Інту 
В. Бучковського допомагав йому облаштувати друкарню. 

У справі «Об’єднання» К. заарештований останнім — 1.07.1960 р., 
коли від його показів уже нічого не залежало. «Він арештований фак-
тично за відмову осудити прилюдно свою антирадянську діяльність», — 
пише Б. Христинич. К. відмовився від послуг адвокатів, яких їм 
нав’язували слідчі. 10.10.1960 р. Верховний Суд УРСР засудив К. 
за ст.ст. 1, 9 «Закону про кримінальну відповідальність за державні 
злочини», з застосуванням ст. 37 «Основ кримінального законодав-
ства Союзу РСР і союзних республік», до позбавлення волі у виправ-
но-трудовій колонії строком на 5 р. з конфіскацією належного йому 
майна, без обмеження в правах. Я. Гасюк і В. Леонюк дістали у цій 
справі по 12 р., Б. Христинич — 10, В. Затварський — 8 р. таборів 
суворого режиму.

Покарання відбував у мордовських таборах. Л. Лук’яненко ха-
рактеризує К. як спокійну, врівноважену людину, впевнену у правоті 
своєї справи. 

Дружина К. 1960 р., після арешту чоловіка, виїхала у своє рідне 
село с. Мшана Городоцького р-ну на Львівщині, куди після відбуття 
терміну покарання (1.07 1965) прибув і К. 

З настанням «перебудови» К. став душею громадського та полі-
тичного життя села. Односельчани двічі обирали його війтом. Тра-
гічно загинув у 1997 р. — його смертельно травмував автомобіль. 
Дружина померла 1993 р.

Поховані у с. Мшана.

Бібліоґрафія:

Леонюк Володимир. На прю стає Об’єднання // Зона, 1994. — 
№ 6. — С. 163–180. 

Русначенко Анатолій. Національно-визвольний рух в Україні. 
Середина 1950-х — початок 1990-х років. — К.: Вид. ім. Олени Телі-
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Христинич Богдан. На шляхах до волі. Підпільна організація 
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Василь Овсієнко
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Коваленко (Кикоть) Надія Дмитрівна (нар. 27.12. 1927 р. в с. Пе-
реселення Кагарлицького р-ну Київської обл.)

Учителька, методист, просвітянка. 
З родини вчителів, яка 1930 р. переїхали до Києва. Батько за 

участь у війську УНР був ув’язнений 1933–1941 рр.
До війни Надія закінчила 8 класів. Пережила окупацію, зни-

щення радянськими підривниками центру Києва, де вона жила 
з матір’ю. Весною 1942 р. схоплена під час облави і вивезена до Ні-
меччини, у м. Заац, у Судетах. Тяжко працювала у німецьких гос-
подарів. За зв’язок із чеськими підпільниками була заарештована 
гестапо.

Після визволення більше року примусово працювала в автоба-
тальйоні. Навесні 1946 р. повернулася в Київ. Розбирала руїни Хре-
щатика, поступила в технікум культпросвіти. За рік склала екзамени 
за 10 класів і вступила на філологічний факультет Київського педін-
ституту ім. Горького, який закінчила 1951 р. 10 р. працювала у школі 
№ 153 ім. Пушкіна з російською мовою викладання. Її уроки були 
справжніми творами мистецтва, учні любили їх: ніхто не звільнявся 
від вивчення української мови і літератури. 

1946 р. одружилася з Юрієм Коваленком — героєм війни (зго-
дом талановитий учений, архітектор, художник). Син Андрій 1955, 
донька 1959 р. н. 

З 1956 до 1968 р. К. була депутатом Київської міської ради, пра-
цювала в комісії освіти. 1960 переведена у Міністерство освіти УРСР 
на посаду інспектора-методиста української мови та літератури. На-
ціональне прозріння почалося зі зливи листів від батьків з вимогою 
звільнити їхніх дітей від вивчення «никому не нужного украинского 
языка».

К. співпрацювала з патріотично налаштованими письменни-
ками, провідними науковцями, кращими вчителями, вводила їх 
до Наукової методичної ради Міносвіти, яка схвалювала нові під-
ручники. Вдалося значно розширили коло письменників, творчість 
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яких вивчалася в школі, запровадити видання серії «Шкільна біб-
ліотека», щоб забезпечити бібліотеки українською літературою. На-
уково-методична рада домоглися видання навчальних кінофільмів 
та діафільмів до кожної теми програми. Кілька сценаріїв діафільмів 
склала сама К. Її праця була відзначена «Грамотою Верховної Ради 
СРСР» та медаллю «За трудову доблесть», званням «Відмінник на-
родної освіти».

Працюючи в міністерстві, К. читала лекції на філологічному 
факультеті Київського університету ім. Т.Шевченка, вела один клас 
у школі № 117, у неї практикувалися студенти-філологи. Та КДБ 
пильно стежив за цією роботою. Почалися виклики на допити. 
У вину ставилися організована нею конференція з питань культу-
ри мови, виступ на нараді вчителів-словесників у Львові; викриття 
нею фактів відмови шкіл Криму від викладання української мови; 
заперечення проти перекладу підручників української літератури на 
російську мову; прийняття в себе студентів-колядників на новий 
1967 рік; що встала на презентації фільму С. Параджанова «Тіні забу
тих предків»; участь у похороні Алли Горської... 

1968 р. К. звільнена з Міносвіти і переведена в 117-у школу. За-
уважувала таємні обшуки в своєму письмовому столі, безпардонне 
стеження, у її помешканні з’являлись твори самвидаву, яких вона 
не приносила, закордонні видання. Було, що їй у трамваї всуну-
ли самвидав у сумку. Хоч він до неї таки потрапляв. Кандидатську 
дисертацію К. відкликали з захисту. Репресії поширилися на всю 
сім’ю: сину Андрію, випускнику, не дали заслужену золоту медаль; 
відхилили захист докторської дисертації чоловікові з питань місто-
будування.

Тиск посилився після арештів української інтелігенції 1972 р. До-
питували про стосунки з Б. Антоненком-Давидовичем, І. Гончарем, 
І. та Н. Світличними, І. Дзюбою, П. Заливахою, М. Шестопалом, 
Є. Сверстюком, з колишньою політв’язенкою Вірою Чередничен-
ко, яку рекомендувала на посаду заввідділом журналу «Українська 
мова та література в школі», та багатьма іншими українськими ін-
телігентами. У вину ставили те, що її учні вступали на українське 
відділення філфаку, що вдома розмовляє по-українському, що на 
стінах рушники і козаки, а нема Леніна, що має сумнівних друзів 
(це — письменник Михайло Стельмах, журналіст Микита Шумило, 
композитор Віталій Кирейко, співак Олександр Таранець, диктор 
Петро Бойко, особливо ж Б. Антоненко-Давидович). 

Навесні 1972 р. на шкільних партзборах розглядалося питан-
ня про виключення К. з КПРС. Більшість проголосувала проти. 
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15.11.1972 р. бюро Ленінського райкому КПУ таки виключило її. 
Мала серцевий напад, з лікарні вийшла весною 1973 р. Три з полови-
ною роки К. не могла влаштуватися на будь-яку роботу. Аж 1976 р. 
їй дозволили працювати в 132-й школі, але не в старших класах.

1985 р. К. переїхала у с. Стайки Кагарлицького р-ну на Київ-
щині, де чоловік побудував хату. Рік працювала у Стрітівській коб-
зарській школі, а потім ще 15 р. викладала українську мову і літе-
ратуру в Стайківській школі, вела також «уроки громадянства» за 
власною програмою. На базі цієї школи систематично проводилися 
семінари для вчителів, в основі яких лежала методика викладан-
ня К. На пенсію вийшла 2003 р., віддавши школі 52 роки. Має по-
над 30 друкованих праць з літератури, методики викладання. Автор 
15 навчальних діафільмів та 7 методичних посібників. Часто висту-
пає в пресі, перед учителями та студентами з питань української 
мови та літератури, патріотичного і морального виховання. 

10 р. К. очолювала Кагарлицьку районну «Просвіту». Написа-
ла спогади про Б. Антоненка-Давидовича, І.Гончара, М.Стельмаха, 
видала біографічний нарис про долю свого чоловіка Ю. Коваленка 
і автобіографічний нарис — про долю патріотичної української ін-
телігенції в умовах комуністичного тоталітаризму. 

Живе в с. Стайки. 

Бібліоґрафія:

Наодинці із совістю: біографічна повість. — Кагарлик: Просвіта, 
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Пам’ять у полум’ї часу. Автобіографічна повість. Спогади. Ре-
цензії: ЗАТ «Миронівська друкарня», 2009. — 152 с.
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Кондрюков Василь Олександрович (нар. 24.03. 1937, с. Вишне-
Греково Ровеньківського р-ну (тепер с. Вишневе Антрацитівсько-
го р-ну) Луганської обл. 

Учасник руху шістдесятників (Вишгородська група). Виготовляв 
і поширював самвидав. 

Батько-шахтар загинув на початку війни. Мати залишилася 
з п’ятьма дітьми. Василь пішов до школи 1944 р. За 1946 р. колго-
спникам на трудодень нічого не видали, а податки на фруктові дере-
ва, худобу, курей були непосильні. У грудні почався голод. Старший 
брат Дмитро покинув школу, пішов працювати на шахту, де вида-
вали по 250 г хліба на кожного утриманця. Так сім’я перезимувала. 
Навесні діти їли цвіт, трави. Після жнив Василь збирав колоски на 
полі, що оралось, — його батогом побив колгоспний об’їждчик.

Семирічку закінчив у своєму селі українською мовою. У 8–
10 класи ходив за 8 км у російськомовну школу в с. Михайлівка. 
Закінчив її 1955-го, рік навчався в училищі електрифікації сільсько-
го господарства, влаштувався на шахту в Михайлівці. 1957–1960 рр. 
служив у військах зв’язку в Києві, там вступив в КПРС: була думка 
«вибитися в люди», щоб зробити щось корисне для своїх людей. Піс-
ля демобілізації знову працював на шахті, на різних роботах. 

У червні 1961 поїхав у Вишгород на будівництво Київської ГЕС. 
Працював електриком в управлінні Гідроспецбуд. Мешкав на брон-
двахтах (на баржі), у гуртожитку, в холодному металевому вагончику. 
Там одружився 1963 р. з економістом Зінаїдою Матлаєвою. Познайо-
мився з критично мислячими робітниками, які цікавилися політи-
кою і культурою, насамперед з поетом Володимиром Комашковим 
та Олесем Назаренком, який активно розмножував і розповсюджу-
вав український самвидав. У це коло найраніше потрапила повість 
О. Солженіцина «Один день Івана Денисовича».

Потік самвидавної літератури наростав. Тоді Назаренко з К. 
придбали фотозбільшувач. Перефотографовували і робили відбитки 
у вагончику, пізніше — у квартирі К. на Вітряних Горах. К. домовив 
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машиністку Ларису Філатову передруковувати тексти і платив їй, 
щоб вона, на випадок допиту, казала, що друкувала за гроші. 

Гурт розростався: до нього пристали О. Дробаха, І. Гончар, 
В. Карпенко, Б. Дирів, до сотні осіб. Виникла ідея створити підпіль-
ну організацію, але вчасно зупинилися: з неминучим викриттям во-
ни були б звинувачені у «зраді Батьківщини», що потягнуло б смерт-
ну кару. Не було в них ніяких програмних документів, ні статуту. 
Обмежилися культурологічною діяльністю і критикою існуючого ла-
ду, прикриваючись марксизмом-ленінізмом (жартома називали себе 
Партією реального комунізму — ПРК). Самосвідомість цього кола 
швидко еволюціонувала до Української державності.

1964 р. на будівництві Київської ГЕС з’явився В. Чорновіл, який 
першим почав відкрито критикувати владу, використовуючи най-
меншу нагоду на будь-яких зібраннях. 

На будівництві діяв «музей» викопних кісток і речей, вимитих 
земснарядом, експонати якого складали спочатку під ліжком, потім 
у підвалі гуртожитку. О. Дробаха організував літературний гурток 
під символічною назвою «Малинові Вітрила», на нього запрошува-
ли шістдесятників з Києва, зокрема, В. Забаштанського. Жваві літе-
ратурні дискусії переростали в політичні. Тому партком звинуватив 
літгурток у націоналізмі і розпустив його. 

26.06.1968 за листівку «До всіх громадян Києва», видану до дня 
вшанування Т. Шевченка 22 травня, був заарештований О. Назаренко. 
У нього вилучили записник із прізвищами й телефонами друзів. У цій 
же справі 26.06.1968 заарештували Валентина Карпенка. Було допитано 
до 30 осіб. На добу, потім на кілька діб був затриманий К. 17.09.1968 р. 
він був заарештований і звинувачений у проведенні, починаючи 
з 1964 р., антирадянської агітації і пропаганди (ч. І ст. 62 КК УРСР).

К., тоді студент ІІ курсу вечірнього відділення філософсько-
го ф-ту Київського держуніверситету ім. Т.Шевченка, що працю-
вав електриком дослідного заводу Українського науково-дослідного 
інституту надтвердих матеріалів та інструментів, був звинувачений 
у тому, що переписав від руки друкованими літерами статтю «Стан 
і завдання українського визвольного руху (неповні тези для обгово-
рення)»; зберігав її фотокопії; виготовляв фотокопії статті «З приво
ду процесу над Погружальським», книжки «Націоналізм» Д. Донцова, 
листа Р. Рахманного «До письменниці Ірини Вільде та її земляків, 
які не бояться правди»; зберігав фотоплівки і фотовідбитки доку-
ментів: «Правосуддя чи рецидиви терору?», «Лихо з розуму» В. Чор-
новола, «Репортаж із заповідника імені Берія» В. Мороза, документ 
«Друзі, громадяни!», книжки закордонних видань «Збірник на по-
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шану українських учених, знищених большевицькою Москвою», 
«Велика історія України з найдавніших часів до 1923 року»; що замо-
вив Л. Філатовій видрукувати понад 100 примірників листівки «До 
всіх громадян Києва»; вів записи антирадянського змісту; у розмо-
вах «зводив наклепи на радянську дійсність». 

Фізичних тортур до К. не застосовували, але залякування, до-
пити вночі, обман, провокації, «підсадні качки» були. К. на всі зви-
нувачення вимагав доказів і підтверджував лише те, що слідству бу-
ло відоме. Про матеріали, які не фіґурували на слідстві, не розпові-
дав, тому свідків у нього було мало. 

Київський обласний суд за ст. 62 ч. 1 КК УРСР 31.01.1969 при-
судив К. 3 р. ув’язнення в таборах суворого режиму, О. Назаренку — 
5 р., В. Карпенку — 1,5 р. У березні 1969 р. Верховний суд залишив 
вирок без змін. 

Карався К. разом з В. Карпенком у таборі ЖХ-385/3-5 (Барашево, 
Мордовська АРСР). Працював електриком. Коло друзів: І. Покровсь-
кий, М. Тарнавський, І. Губка, М. Береславський, Л. Лук’яненко. 
Дружив з латвійцем Андрісом Метрою, спілкувався з литовцями, 
вірменами, грузинами, росіянами, євреями. Брав участь у триденній 
голодівці, коли було вбито в’язня, який переступив першу загорожу. 

Звільнений 17.09.1971. Відвідав О. Мешко і записав їй власноруч 
«Листа до Ірини Вільде» Л. Лук’яненка, якого ще в таборі вивчив 
напам’ять. Допомагав їй у господарстві. Цього ж листа переписав 
І. Світличному.

Працював електриком, їздив на заробітки в Сибір, працював 
у спецуправлінні протизсувних робіт. Маючи 3,5 р. підземних робіт, 
вийшов на пенсію в 1994 р., але далі підробляв електриком, сторо-
жем, двірником

У часи перебудови і гласності не пропускав жодного масово-
го зібрання. Учасник установчих зборів Всеукраїнського товариства 
політичних в’язнів і репресованих, був прихильником УРП. Під час 
помаранчевої революції носив на Майдан харчі і одяг. 

Живе в Києві. Мають з дружиною дочок Ольгу 1964, Тетяну 
1974 р.н. 

Бібліоґрафія:

І.

Кілька зауваг до «Вишгородських легенд» / Час, № 2 (102), 
2002. — 25–31 січня. 
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Роздуми колишнього політв’язня / Нація і держава, № 18. — 
2004. — 18–24 травня. 

ІІ.

Чорновіл В. Твори: У 10-и т. — Т. 3. / Упоряд. Валентина Чор-
новіл. — К.: Смолоскип, 2006. — С. 76–78, 370, 610.

Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 
50-х — 80-і рр. ХХ ст.). — К.: Рідний край, 2000. — с. 37, 193–194.

Інтерв’ю з О. Назаренком 6 і 18 січня 1999 р. в Києві та 18 січня 
2001 р. в Скадовську. 

Назаренко Олесь. Вишгородські легенди / Час, № 47, 2001. 
Архів ХПГ: Автобіографічна розповідь В. Кондрюкова 21.10.2006 р.
Спогади В. Кондрюкова. Грудень 2006 р. (Рукопис).

Василь Овсієнко
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Коробань Андрій Михайлович (нар. 16.02.1930, Рубцовський зер-
норадгосп, ст. Поспєлиха; Алтайський край, Росія).

Перекладач, автор самвидаву і програми підпільної партії. 
Батько, родом з Уманщини, закінчив Білоцерківський сільгосп-

інститут і був направлений на Алтай. Мати, Демченко Олександ-
ра, — артистка, родом з-під з Таращі. З Алтаю сім’я переїхала на 
південь України. 1935 р. батьки розійшлися. Мати з сином переїхала 
у м. Васильків, що під Києвом. 

1941 р. Андрій закінчив 3 класи школи № 1 і поїхав на каніку-
ли до батька в Сімферополь. Там йому довелося перебути майже всю 
війну. Разом з батьком брав участь у підпільній організації «Крым-
ские соколы». 1942 р. запізнався з ОУН-мельниківцями, читав їх-
ню літературу. 26.11.1943 р. гестапо розгромило організацію, мачуха 
Андрія була розстріляна, а батько переховувався. 13-річний Андрій 
мусив дбати про себе і про свою 7-річну сестричку. 

1944 р. повернувся у Васильків. 1948 р. закінчив десятирічку зі 
срібною медаллю і вступив на український відділ мовно-літератур-
ного факультету Київського педінституту ім. М. Горького. Влітку 
1950 р. працював піонервожатим у с. Глеваха під Києвом. Бачив, як 
селян оббирали продподатками і позиками. Написав листа шкіль-
ному другові Дмитрові Букалу, де критикував колгоспний лад, ви-
борчу систему, Сталіна, що потрібно створювати організацію для 
боротьби. 20.09.1950 р. був ніби випадково затриманий, у нього вия-
вили цей рукопис. У Глевасі та Василькові вилучили інші рукописи, 
список його адресатів. Утримували на Володимирській, 33. Провели 
психіатричні експертизи в Києві та Харкові. У серпні А. і Д. Букала 
перевели в Лук’янівський СІЗО, де прокурор оголосив їм постанову 
ОСО: 10 р. ув’язнення за ст. 54-10 і 54-11 КК УРСР — «антирадянсь-
ка агітація» та «спроба створення антирадянської організації». 

К. карався в управлінні «Минераллаг», що в Комі АРСР, «Ин-
тауголь», табір № 6. Мав номер «Г1-703». Робочий день там тривав 
10 годин. Заборонявся цивільний одяг, не можна тримати продуктів 
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у бараці, на вікнах ґрати, бараки на ніч замикалися, рухатися можна 
тільки групами (навіть у туалет), два підцензурні листи на рік, не 
можна мати паперу й олівця. К. виношував неймовірні плани втечі, 
та захворів на сухий плеврит, домігся переведення 26.09.1952 р. в та-
бір № 3. Коли режим трохи пом’якшав, К. вивчав німецьку мову 
(німців у зоні було доволі), грав на скрипці. Спілкувався з українсь-
кими повстанцями. 

Комісія ПВР з перегляду справ 31.08.1956 звільнила К. зі знят-
тям судимості: була здивована, що його «організація» складалася 
з двох осіб.

Повернувся у Васильків і у вересні 1956 відновився в педінсти-
туті. Одружився з Марією Федоряк, знайомою з Інти. Вона домог-
лася повернення незаконно конфіскованого будинку в Дрогобичі. 
Тому К. останній рік навчався заочно в Дрогобицькому педінституті 
і 1958 р. одержав його диплом. Викладав англійську та німецьку мо-
ви, музику та співи, фізкультуру. 

1957 р. почав писати працю «До питання про національну 
незалежність України», над якою працював 3 р. Восени 1959 р. 
вчителював у с. Дружня Бородянського р-ну на Київщині. Там 
друкарка Ольга Звір передрукувала його працю (до 400 с. маши-
нопису). 8.12.1960 р. К. був затриманий у школі. У цей лібераль-
ний хрущовський час обійшлося профілактикою: взяли письмове 
зобов’язання не вести антирадянської діяльності. К. пояснив, що 
так готується до вступу в аспірантуру. Та в аспірантуру він не при-
йшов за конкурсом. 

Частково відновив свій твір, написав нариси «Шевченко і Ук-
раїна», «Основи марксизму і сутність більшовизму». Щоб зібрати 
живий матеріал, попрацював шахтарем на Донбасі, їздив у Прибал-
тику. Написав працю «Пропаганда і агітація в системі російського 
псевдосоціалізму, або більшовизму», почав складати програму «На-
ціонально-визвольної партії пролетаріату України». Дав цю працю 
на рецензію Є. Пронюку, який працював в Інституті філософії АН 
УРСР. Щоб забезпечити діяльність майбутньої партії, К. збирав де-
талі друкарської машини, мав уже банку шрифту. 

03.09.1969 Є. Пронюк переказав К., що працівники Інституту 
виявили на його робочому місці рукопис К. з його, Пронюка, заува-
женнями і передали його в КГБ. К. 8 діб переховувався, а 11.09.1969 
прийшов в обласне КГБ. За вироком Київського обласного суду від 
01.06.1970 засуджений за ч. 1 ст. 62 та ст. 222 КК УРСР («антира-
дянська агітація і пропаганда» та «зберігання зброї») до 6 р. таборів 
суворого режиму та 3 р. заслання.
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9.09.1970 прибув етапом у табір ЖХ-385/19, пос. Лєсной, Мор-
довія. Коло його спілкувань: повстанці І. Покровський, В. Якуб’як, 
М. Симчич, Ст. Сорока, М. Зеленчук та ін. Вивчав їхній досвід, оп-
рацьовував літературу, мав багато конспектів.

9.07.1972 р. етапований на Урал, у табір ВС-389/35, що на ст. Все-
святська. Працював вантажником. Спілкувався з І. Світличним, 
В. Марченком, Є. Пронюком, З. Антонюком, І. Кандибою, Р. Гур-
ним, М. Дяком, В. Буковським, В. Осиповим. Поводився поміркова-
но, виношуючи намір виїхати після звільнення за кордон.

05.09.1975 К. повезли на заслання. Через 26 діб прибув у м. Кар-
гасок Томської обл. — це столиця селькупів (остяків), на р. Об. Пра-
цював кочегаром, художником у будинку культури. Звільнився з за-
слання 17.07.1978 (воно скоротилося за рахунок етапу 1975 р.).

Поставив мету виїхати з СРСР. Узяв фіктивний шлюб з єврей-
кою Бронею Шафран, та на початку 1980 справу зі ВВіРу повернули 
без документів, що означало остаточну відмову. На час Олімпіади-
80 міліція завимагала від К. виїхати за межі Києва й області. Пере-
бивався різними роботами. Був на похороні в с. Гатне під Києвом 
В. Марченка 14.10.1984 р. 

1989 р. К. брав активну участь у створенні Товариства політв’язнів 
і репресованих. Був у Народному Русі України. Восени 1994 р. балоту-
ватися до Верховної Ради Криму. Тоді шовіністична преса шпетила 
його за підтримку кримських татарів, чим зробила йому добру рек-
ламу.

Нині К. живе в Києві. Активіст ВТПВіР. Реабілітований за обо-
ма справами.

Бібліоґрафія:

Останній із Могікан, або іронія долі // За віру і волю (Тер-
нопіль), № 2 і 3 1992 р.

Архів ХПГ: Інтерв’ю А. Коробаня 03.12.1999 р.

Василь Овсієнко
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Костава Мераб Іванович (груз. მერაბ კოსტავა; 26.05.1939, Тбілісі, 
Грузія — 13.10.1989) 

Грузинський дисидент, музикант, поет. Один з лідерів руху за вихід 
Грузії зі складу СРСР.

Народився в сім’ї Ольги Демурія та Іване Костава. Дід — Влади-
мер Демурія — відомий громадський діяч, учитель. Дуже вплинули на 
Мераба його дядько — відомий актор Григол Костава, який був реп-
ресований, класик грузинської літератури Констянтин Гамсахурдія.

З 1946 р. Мераб навчався в першій Тбіліській школі, де подру-
жив зі Звіядом Гамсахурдія. У 1954 вони створили підпільну мо-
лодіжну організацію «Горгасліані». 1956–1958 рр. були в ув’язненні 
за звинуваченням у проведенні «антирадянської діяльності», розпов-
сюдженні антикомуністичної літератури, листівок. 

1962 К. закінчив Тбіліську консерваторію. 1962–1977 викладав 
у музичній школі в Тбілісі. Писав вірші, літературні, філософські, 
театральні есе, перекладав. 

1973 р. К. і Гамсахурдія створили Ініціативну групу захисту 
прав людини. 1976 р. заснували Грузинську Гельсінкську групу (1989 
перейменована на Грузинську Гельсінкську спілку), 1987–1989 К. — 
член її Ради. З 1975 р. К. член «Міжнародної амністії».

1977 р. ув’язнений, карався в таборі суворого режиму ВС–389/37 
на Уралі. Разом з українськими політв’язнями, зокрема з В. Доліш-
нім, С. Янкевичем, В. Мармусом, А. Берничуком, брав участь в ак-
ціях непокори, 1979 р. перейшов на Статус політв’язня. 

Разом з Гамсахурдією 1978 р. був преставлений Конґресом США 
на здобуття Нобелівської премії миру. 

З квітня 1980 — на засланні в с. Квіток Тайшетського р-ну Ір-
кутської обл., де йому термін заслання було продовжено. 

Звільнений 1987. Автор самвидаву і низки наукових праць та 
літературних творів, один із видавців підпільної газети «Окрос Са-
цмиси» («Золоте руно»). Підтримував зв’язки з А. Сахаровим. Пра-
цював у журналі «Балавері» (грузинська мова і література в школі). 
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Прихильник ідеї нового розуміння Євангелії, робив свій переклад 
її на грузинську мову. Співзасновник (1988) Товариства св. Іллі Пра-
ведного (Іллі Чавчавадзе). 

Як один із лідерів грузинського національно-визвольного і демо-
кратичного руху, брав участь у нараді Міжнаціонального комітету 
захисту політв’язнів у Єревані 12–14 січня 1988 р., де Україну пред-
ставляли В. Чорновіл та М. Горинь. На Львівській нараді представни-
ків національно-демократичних рухів народів СРСР 11–12.06.1988 р. 
представляв Товариство Іллі Чавчавадзе. Документи Ризької нара-
ди (25.09), де також були українці В. Чорновіл, С. Хмара, О. Шев-
ченко, підписав від імені Грузинської національно-демократичної 
партії. Брав участь у міжнаціональній ланцюговій голодівці з вимо-
гою звільнення політв’язнів, що розпочалася 13.06.1988 і тривала до 
01.07 — дня закінчення ХІХ партконференції. 

1988–1989 — організатор багатьох масових виступів, у т. ч. де-
монстрації 9.04.1989 р. в Тбілісі, яка закінчилась кривавим розгро-
мом її радянськими військами.

Загинув К. в автокатастрофі за нез’ясованих обставин. Похо-
ваний у Пантеоні письменників і громадських діячів Грузії на горі 
Мтацмінда.

Бібліоґрафія:

Чорновіл В. Твори: У 10-и т. — Т. 6. Документи та матеріали 
(Листопад 1985 — квітень 1990) / Упоряд. Валентина Чорновіл. — К.: 
Смолоскип, 2009. — С. 331, 423, 716, 726, 728, 731, 954, 959.

Матеріали з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Володимир Мармус, Василь Овсієнко
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Кохан Василь Іванович (нар. 18.11.1926, с. Косино Мукачівсько-
го р-ну Закарпатської обл.

Інженер, учасник дисидентського руху.
Народився в Підкарпатській Русі, яка належала тоді до Чехос-

ловаччини, у бідній, але національно свідомій лемківській сім’ї. 
З дитячих літ читав українські книжки і пресу. Уже в 1939 р. він 
пройшов військовий вишкіл УВО (Українська військова організа-
ція) у районі Чорної Тиси. 1944 р. примусово мобілізований у Ра-
дянську Армію, брав участь у боях на території Польщі, Чехосло-
ваччини. Тричі поранений, контужений, внаслідок чого частково 
втратив слух. Служив до 1950 р. у чині сержанта, старшини роти. 
Неодноразово, з ризиком для себе, передавав воїнам УПА патрони, 
ґранати.

1952–1953 рр. закінчив курси електромеханіків пересувних елек-
тростанцій при Львівському лісотехнічному інституті. 1955–1960 нав-
чався на інженерному факультеті Академії сільськогосподарських 
наук у Києві за фахом інженер-механік проектування машин, конс-
труктор. Працював у науково-дослідному інституті УКРДІПРОвер-
стат, потім старшим науковим співробітником Інституту автомати-
ки. У 1962–65 рр. одночасно навчався на вечірньому відділенні фа-
культету автоматики і телемеханіки Київського політехнічного інс-
титуту. Як талановитий інженер, мав технічні винаходи.

К. слухав висилання радіо «Свобода», мав знайомства в колі шіст
десятників, читав і розповсюджував літературу самвидаву, зокрема, 
працю І. ДЗЮБИ «Інтернаціоналізм чи русифікація?», яку одержав від 
інженера Юрія Хорунжого. Часті відрядження сприяли поширенню 
самвидаву по всьому СРСР. Звільнений з роботи з політичних мо-
тивів, влаштувався на посаду виконуючого обов’язки с.н.с. Київсь-
кого філіалу Всесоюзного НДІ поліґрафії. 

29.10.1974 р. К. затриманий КГБ в лікарні. Уночі в нього «виби-
вали» явку з повинною, погрожуючи: «Мы тебя не отпустим. Ник-
то не знает, где ты. Ты читал, сколько людей пропадает?» Звину-
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вачений у «розповсюдженні в усній формі завідомо неправдивих 
вигадок, що паплюжать радянський державний і суспільний лад» 
(ст. 187-1 КК УРСР) у період 1970–1974 рр.: щодо виборчої систе-
ми, у сільському господарстві, у національній політиці. Так, гово-
рив про примусову русифікацію, знищення пам’яток української 
культури. Зокрема, йому інкриміновано розповсюдження інфор-
мації про пожежу в Центральній науковій бібліотеці 24.05.1964 та 
в Георгіївській церкві Видубицького монастиря в грудні 1967 р., 
про спалення давніх книг на 5-й ТЕЦ у Дарниці. Крім того, К. 
витиснув на фользі герб тризуб і подарував знайомим. Інкриміно-
ваний йому також «Щоденник старшого наукового співробітника». 
Усі звинувачення побудовані на показах випадкових людей. Ніхто 
з інженерів — друзів К. показів про літературу самвидаву не дав. 
25.02.1975 р. Київський обласний суд виніс вирок: 2 р. ув’язнення 
в таборах загального режиму.

Карався К. у колонії № 313 у Харківській обл. Зона була «голо-
дна»: добове харчування коштувало 33 копійки. В’язні були виснажені, 
непритомніли з голоду. К. працював зварювальником, зіпсував очі.

Коли звільнився — ні роботи, ні житла не мав. На збиранні 
овочів у колгоспі на Київщині заробив трохи грошей, одягнув-
ся. Зумів пройти в консульство США, що знаходилося в готелі 
«Москва». Розповів про своє становище, передав свій вирок і ка-
саційну скаргу. Йому обіцяли сприяння в еміґрації, але з його 
технічним фахом, пов’язаним з «таємницями», про це не могло 
бути й мови.

Коли К. йшов до консульства на чергову зустріч, його на Хре-
щатику затримали кагебісти, завезли в Дніпровський райвиконком 
ніби влаштовувати на роботу. Однак К. вдалося самому по знайом-
ству влаштуватися на завод «Тисячний» на розвантажувальні робо-
ти. Там оцінили його знання, застосовували його технічні винахо-
ди з розвантаження вагонів з сипкими матеріалами, однак патент 
зареєструвати колишній політв’язень не міг: його зареєстрували на 
інше ім’я в Росії.

1982 р. К. поступив заочно в Ленінградський хіміко-технологіч-
ний інститут, щоб відновити інженерні дисципліни, одержав третій 
диплом.

К. відновив знайомства в колі дисидентів, знову читав і розпов-
сюджував самвидав, журнал «Посев», потрапляли до нього еміґрант-
ські газети «Українське слово», «Шлях перемоги». 

1987 р. К. вийшов на пенсію. З того ж року брав участь у роботі 
Українського культурологічного клубу. Член-засновник Всеукраїнсь
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кого Товариства політичних в’язнів і репресованих (1989). Брав участь 
у виборчих кампаніях 1989–1990 рр. Член Спілки офіцерів Украї-
ни, Української Гельсінкської Спілки, потім Української Республікан-
ської партії.

Одружений; син Євген, 1963 р. н., лікар; син Олесь, 1965 р. н., 
льотчик.

Бібліоґрафія:

Автобіоґрафічна розповідь В. Кохана 5.04. 2003 р.

Василь Овсієнко
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Кравців Ігор Іванович (нар. 24.09.1938, м. Харків).
Інженер. Учасник правозахисного руху.
Народився в Харкові в робітничій родині. 1961 р. закінчив Хар-

ківський інженерно-будівельний інститут. Працював майстром на 
будівництві, інженером-будівельником у ПромбудНДІпроекті.

У тридцятирічному віці визначився як українець, відновив 
у своєму прізвищі літеру «і» (батьки вже писалися на «-ов»), у пов-
сякденному спілкуванні перейшов на українську мову, яку опанував 
досконало. 

21.06.1972 заарештований за друкуванням на машинці праці 
І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», яку одержав від А. Здо-
рового. Звинувачений у проведенні «антирадянської агітації і пропа-
ганди». Інкриміновані також рукописи 1968 р. «История развивает-
ся по спирали…», «Вл. Гомулка имеет взгляды на свободу слова…», 
1971 р. — «Нотатки до знаменитого півстолітнього ювілею», де СРСР 
названий імперією, передрук на копіювальній машині «Ера» статті 
з журналу «Україна» (Прага-Берлін, 1923), записи в щоденнику, ви-
тяги з творів В. Бєлінського з їх критикою, кілька листів та розмов. 
Як наклепи на радянську дійсність К. інкримінували критику націо-
нальної політики КПРС, соціалістичної системи господарювання.

К. домігся ведення попереднього слідства і суду українською мо-
вою. 13.10.1972 засуджений за ст. 62 ч. 1 КК УРСР на 5 р. ув’язнення 
в таборах суворого режиму. Касаційним судом вирок було залишено 
без змін. 

Покарання відбував у 35-й зоні на Уралі та 19-й — Дубравла
гу (Мордовія). Брав активну участь в акціях протесту політв’язнів, 
спрямованих проти свавілля табірної адміністрації, спрямовував за-
яви й листи протесту до міжнародних організацій та урядових уста-
нов. 1974–1975 домагався статусу політв’язня, звертався з цього при-
воду з заявою до Голови Президії ВР СРСР М. Підгорного. 22.10.1976 
К. разом зі ще 13-ма політв’язнями протестував проти вилучення 
у творчих особистостей (В. Стус, С. Шабатура) їхніх творів та зни-
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щення їх. 12.01.1977 разом з політв’язнями різних національностей 
відзначив голодуванням 5-ту річницю початку нової хвилі репресій 
в Україні. Зазнавав покарань.

Після звільнення у червні 1977 над К. було встановлено ад-
міністративний нагляд на 1 рік, потім продовжено ще на півроку. 
Щойно той нагляд зняли, поїхав на суд В. Овсієнка на Житомирщи-
ну. У грудні 1977 його викликали на допит у справі Л. Лук’яненка, 
у вересні 1980 — у справі А. Зінченка. У помешканні К. було прове-
дено обшуки. Тривалий час був безробітним. Спілкуючись винят-
ково українською мовою, мав конфлікти на роботі. Працював інже-
нером у «Південдіпрошахті», з літа 1989 — керівником групи і голо-
вним інженером проекту інституту «Укрпроектреставрація». 

З 1988 р. — член УГС, потім голова обласної організації УРП. 
Був депутатом Харківської обласної ради першого скликання, пра-
цював секретарем комісії з освіти. Висувався кандидатом у народні 
депутати України першого скликання, у січні 1992 рр. — на додатко-
вих виборах, але вони не відбулися. 

Живе в Харкові. Має сина Богдана.

Бібліоґрафія:

Суд над І. Кравцівим // Сучасність. — 1978. — Ч. 7/8. — С. 184–
189.

Вирок Судової колегії у справі І. Кравціва // А. Русначенко. На-
ціонально-визвольний рух в Україні: 1950–1990.– С. 532–536.

[Добірка матеріалів] // Самостійна Україна, 1992, № 1 (22). — 
Січень.

В. Овсієнко. Подвижник // Світло людей: Мемуари та публіци-
стика. У 2 кн. Кн. 2 / — Харків: Харківська правозахисна група; К.: 
Смолоскип, 2005. — C. 74–76.

Кравців Ігор Іванович // Рух опору в Україні: 1960–1990. Ен-
циклопедичний довідник / Передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обер-
таса. — К.: Смолоскип, 2010. — C. 345–346.

Василь Овсієнко
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КРИЦЬКИЙ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Крицький Едуард Олександрович (нар. 21.03.1940, м. Балей Чи-
тинської обл., Росія — п. 13.11. 2010, м. Кривий Ріг, Дніпропетров-
ська обл.).

Робітник, в’язень радянських тюрем і таборів (1980–1989).
Працював на суднах риболовецького флоту, згодом — водієм 

на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті у м. Кривий Ріг. 
Намагався створити на комбінаті осередок незалежної профспіл-
ки. 1 травня 1980 К. вийшов на офіційну святкову демонстрацію 
з плакатом «Незалежність профспілкам від КПРС, робітникам — 
м’яса!», за що був засуджений до 3 р. таборів загального режиму за 
ст. 206 ч. 2 КК УРСР («злісне хуліганство»). За допомогу у виго-
товленні плакату і фотографування К. під час демонстрації за тією 
ж статтею засуджено на 2 р. таборів його брата Черешенка Бориса 
Васильовича.

1983, за 4 дні до закінчення терміну, К. заарештований у та-
борі і засуджений за ст. 187-1 КК УРСР («Поширення завідомо не-
правдивих вигадок, що паплюжать радянський державний та сус-
пільний лад») ще на 3 р. таборів, цього разу суворого режиму. Інк-
риміновано, зокрема, «наклепи на радянську дійсність» у бесідах із 
представниками адміністрації колонії та засудженими. За протес-
ти проти свавілля табірного начальства К. постійно запроторюва-
ли у ШІЗО («штрафний ізолятор») та ПКТ («приміщення камерного 
типу»). У травні 1985 він отримує ще 5 р. таборів суворого режиму 
за ст. 183-3 ч. 2 КК УРСР («злісне порушення режиму утримання»). 
Інкриміновано, зокрема, «нелегальне відправлення скарг наклепни-
цького змісту». 

Перші два терміни К. відбував у таборах у Сімферополі, у Хер-
сонській (ВТК ЮЗ-17/7) та Полтавській (ВТК-69) обл. Упродовж 
останнього терміну його неодноразово перевозили з табору в табір 
по всій території СРСР. Карався, зокрема, у тюрмі м. Гродно (Біло-
русія), у таборах Красноводська (Туркменія, ВТК ЮЗ-25/2), м. Горіс 
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(Вірменія, ВТК УТ-150/3). Піддавався постійному тискові та прово-
каціям з боку табірних адміністрацій. 

Реабілітований та звільнений достроково 1989.

Бібліоґрафія:

Борис Захаров. Нарис історії дисидентського руху в Україні 
(1956–1987) / — Харківська правозахисна група. — Харків: Фоліо, 
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«Материалы самиздата», № 34, 1984,
Журнал «Гласность», Москва, 1987, осінь.

Леонід Мілявський
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Кузнєцова (Савчук) Євгенія (Ївга) Федорівна (нар. 28.11.1913, 
м. Шостка Сумської обл. — п. 1968 р. в Києві).

Учасниця руху шістдесятників, виготовляла і поширювали самвидав.
Народилася в багатодітній робітничій родині. 1935 закінчила 

хімічний технікум у м. Шостка, фах — хімік-технолог. Характер ма-
ла незалежний, рішучий. Вийшла заміж за інженера-хіміка. Одер-
жала призначення в м. Тамбов. Відтоді 27 р. жила й працювала за 
межами України — у Тамбові, Ленінграді, один рік у Китаї, з 1937 
працювала в Москві в науково-дослідному інституті оборонної про-
мисловості. Співавтор двох винаходів у галузі вибухівки. 1962 р. роз-
лучилася з чоловіком і переїхала з сином у Київ, обмінявши квар-
тиру. Два роки працювала в Інституті комунальної гігієни, рік — 
техніком-лаборантом на кафедрі хімічного факультету Київського 
держуніверситету ім. Т. Шевченка. 

З початку 60-х рр. К. почала активно цікавитися історією та 
культурою України, читала нелегальну літературу: «Історія Украї-
ни» М. Грушевського, «Територія Наша» В. Яворського (1919), га-
зети Центральної Ради, книжку «Культурно-національний рух на 
Україні», твори В. Винниченка. Прилучилася до культурного життя 
Києва, брала участь у літературних та мистецьких вечорах шістде
сятників.

Як людина старша і більш досвідчена, К. розуміла, що самого 
культурницького відродження мало. У неї визріває намір написа-
ти статтю про стан економіки України в порівнянні з іншими рес-
публіками, зокрема, РРФСР. Прагнула, як сказано у звинуваченні, 
«провести в статті ідею, що стан економіки України свідчить про 
те, що вона знаходиться в напівколоніальній залежності від Росії». К. 
зверталася за допомогою до знайомого економіста, але поставлені 
нею питання злякали фахівця своєю «забороненою» спрямованістю. 
К. сама зібрала багато статистичних даних, але статтю написати не 
встигла.
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У березні 1963 р. К. була викликана на профілактичну бесіду 
в КГБ, де мусила пояснювати та виправдовувати своє зацікавлення 
національними проблемами. Мабуть, причиною виклику був напис 
на виборчому бюлетені, спрямований проти русифікації. Натомість 
К. стала ще активнішою. 1964 р. познайомилася зі співробітником 
інституту гідрології Василем Лобком, який організовував «Товари-
ство поборників української культури», з інженером Олександром 
Мартиненком, бувала в музеї Івана Гончара. Тоді студентка-заочни-
ця КДУ Ольга Борбот дала К. два примірники статті «З приводу про
цесу над Погружальським». На друкарській машинці Тараса Іванови-
ча Франка, за сприянням своєї подруги Ольги Капець (остання пра-
цювала в Інституті мовознавства і проживала в квартирі Т. Франка) 
К. видрукувала 36 примірників цієї статті. 30 віддала О. Мартинен-
кові, а решту сама роздала знайомим. К. разом з О. Дробот розмно-
жила також статтю «1933…».

К. була талановитим агітатором: багатьох молодих людей вона 
заохотила спілкуватися українською мовою, ходити на літературні 
вечори, читати українські книжки, передплачувати газету «Літера-
турна Україна». Посилала українські видання знайомим юнакам, 
призваним на військову службу. Вболівала за становище української 
мови, з багатьма говорила про русифікацію вузів, шкіл. Писала про 
це листи в Міносвіти, в університети. 

З приходом до влади Л. Брежнєва та його прибічників Украї-
ною поповзли чутки, що викрито антирадянський «бандерівський» 
підпільний центр, знайдено нелегальну друкарню, вилучено зброю, 
іноземну валюту тощо. У кінці серпня–вересні 1965 відбулися арешти 
української інтеліґенції, серед кількох десятків осіб 25.08 заарештова-
на К. Під час обшуку в неї вилучено багато самвидаву, десятки її ру-
кописних і машинописних заміток. Очевидно, К. збиралася написати 
низку публіцистичних статей. Більшість цих матеріялів за постано-
вою суду знищено як шкідливі, відомі лише їхні назви: «Як дагестан-
ські керівники будують…», «Поет-пророк, вчитель істини, духовний 
вождь народів», «Смешение языков», «Що робити з інтелігенцією?», 
«Статистика як дзеркало суспільства», «Зачатки робітничого руху».

У справі збереглися лише три машинописні статті К.: «Уроки іс-
торії», «Націоналіст?» та «Мої роздуми» (про них знав і В. Чорновіл, 
бо згадує їх у книжці «Лихо з розуму»). У першій статті йдеться про 
долю України під владою Польщі та Росії. У другій — про абсурд-
ність звичних звинувачень українців як націоналістів у російському 
розумінні цього слова. Авторка пише про події 1917–1920 рр., анти-
большевицькі селянські повстання початку 20-х рр., розкуркулен-
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ня, голод і робить висновок: «Це було навмисне знищення українців». 
У другій частині пише про коріння «бандерівщини», про репресії 
в Галичині. У статті «Мої роздуми» К. дає конкретні поради, як вес-
ти національну боротьбу, і нагадує, що не можна відкладати цю бо-
ротьбу до кращих часів. 

Експерти з Інституту історії партії при ЦК КПУ П. Бачинський 
і Л. Нагорна кваліфікували статті К. як антирадянські, націоналі-
стичні, що, власне, було правдою. 

Слідчі старанно вишукували хвороби К.: у вересні вона була 
піддана психіатричній експертизі і визнана осудною. Пізніше К. пи-
сала в листах, що вона завжди була фізично здоровою, але в лютому 
1966 несподівано занедужала, її трусило, мучили болі — до непри-
томності, у голові шуміло, вона різко підупала на силі. Ймовірно, її 
труїли. У кінці лютого К. полегшало. 

Обвинувальний висновок про звинувачення в проведенні анти-
радянської агітації і пропаганди (ч. І ст. 62 КК УРСР) К., інженерів 
О. Мартиненка та І. Русина (останнього К. й не знала) був підпи-
саний 21.02.1966. Через місяць, 21–25.03.1966, вони були засуджені 
на закритому засіданні Київського обласного суду (суддя Мацько): 
К. на 4 р. таборів суворого режиму, О. Мартиненко на 3 р., І. Русин 
на 1 р. Тоді ж був засуджений на 3 р. і науковець-геофізик Микола 
Гринь, та Верховний Суд УРСР замінив йому ув’язнення на умовне 
з огляду на його прилюдне каяття та осуд колишніх однодумців.

На читання вироку, однак, допустили кількох осіб, серед них 
поетес Ліну Костенко і Любов Забашту, які намагалася дещо запи-
сати, але в них ті записи відібрали. Тоді після винесення вироку 
Л. Костенко кинула підсудним проліски. 

Каралася К. в Мордовських таборах (спочатку в ЖХ-385/17-А, 
сел. Озерний, потім у таборі № 6, сел. Потьма). Працювала на в’язан-
ні сіток. Денна норма харчування — 2.420 ккал. К. відчувала нестачу 
харчів, особливо цукру, тяжко хворіла. У позаробочий час читала, 
робила виписки: «Повернуся додому з лантухом знань, жалю, докорів, 
любові…», — писала вона в одному листі. Однак не докоряла навіть 
М. Гриню. У таборі трималася твердо, незалежно, навіть різко, що 
спочатку викликало підозри деяких товаришок. 

Її посправник І. Русин згодом написав: «Її покази були достойні, 
нікого вона не притягнула, чим, очевидно, і розізлила репресантів, що 
вимагали їй п’ять років суворого режиму... Отак вона тихо, самотньо 
вийшла на процес, заробивши чотири роки суворого режиму. Вийшла 
тихо… і тихо, не довго хворіючи, пішла з життя… Не завадило б до-
слідити її внесок у справу національного пробудження. На жаль, у нас 
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є ще забуті, хоч загалом їх не так уже й багато було». Історик А. Рус-
наченко теж писав про потребу «говорити про рух через долю однієї 
людини, можливо, не найбільшої слави». 

Відбула К. в неволі близько двох років, після чого була амністо-
вана. Вийшла на волю дуже хворою і незабаром (1968 р.) померла.
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Кузюкін Володимир Іванович (рос. Кузюкин Владимир Ивано-
вич, нар. 05.08.1931, с. Рамза Тверської обл., Росія — п. 27.02.1997, 
м. Біла Церква Київської обл.).

Військовий зв’язківець, капітан. Написав декілька листівок з кри-
тикою політики КПРС. 

З родини робітників. 1951 р. закінчив середню школу, 1954 Уль-
яновське військове училище зв’язку, спеціальність експлуатація та 
ремонт радіоапаратури. З 1954 служив у військах зв’язку в Німецькій 
Демократичній Республіці, з 1959 — в Туркменістані, з 1964 — знову 
в НДР, з 1970 — в м. Біла Церква на Київщині, де був помічником 
начальника зв’язку військової частини № 1599, мав військове звання 
капітан.

27.10.1972 р. заарештований окремим відділом Київського війсь-
кового округу за звинуваченням у проведенні «антирадянської агіта-
ції і пропаганди» (ч. 1 ст. 62 КК УРСР).

Безпосередньою причиною арешту міг бути донос господаря 
квартири, в якій тоді мешкала сім’я К. Він розповідав про події в Че-
хословаччині 1968 р., показував чеські газети, в яких Радянська ар-
мія була названа окупаційною. Під час обшуку в К. вилучили щоде-
нникові записи, які були розцінені як наклепницькі, антирадянські. 
Звинувачений також у систематичному (з 1964 р. починаючи) про-
слуховуванні західних радіостанцій, під впливом чого з 1969 р. про-
водив у групі радянських військ у Німеччині антирадянську агіта-
цію та пропаганду, виготовляв, зберігав та розповсюджував листівки 
з наклепами на радянську дійсність. 

Так, влітку 1969 р. К. написав 4 листівки. Під час відпуски 23.07 
одну залишив у Саратові на прилавку книгарні, другу вкинув і пошто-
ву скриньку, ще дві «розповсюдив» у Бресті, залишивши на прилавку 
книжкового кіоску та вкинувши у поштову скриньку. Усі 4 листівки 
сумлінні працівники радянських установ поприносили в КГБ.

У березні 1972 у своєму службовому кабінеті в Білій Церкві К. 
видрукував під копірку ще чотири листівки. У кінці березня одну 
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з них залишив біля входу в приміщення газети «Ленінський шлях», 
другу кинув біля Будинку офіцерів. 22.04 дві листівки залишив на 
спортивному майданчику військової частини. Їх знайшли солдати, 
прочитали і передали у «відповідні органи». 

Під час слідства К. били, погрожували, що посадять і його дру-
жину, тому він визнав себе винним. Однак наполягав, що не збирав-
ся підривати радянський державний і суспільний лад, а лише хотів 
привернути увагу до окремих недоліків з метою їх виправити. 

06.04.1973 військовий трибунал Київського військового округу 
на закритому засіданні позбавив К. волі на 5 р. у виправно-трудовій 
колонії суворого режиму. На підставі ст. 37 КК УРСР його позбави-
ли військового звання капітан і нагород «40 лет Вооруженных Сил 
СССР», «За воинскую доблесть».

Покарання відбував у таборі ЖХ 385/17-А, сел. Умор (Озёрный) 
Зубово-Полянського р-ну, Мордовської АРСР. Працював наладчи-
ком швейних машин, на яких в’язні шили робочі рукавиці. Тяжко 
хворів на виразку шлунка. Влітку 1976 р. Паруйр Айрікян викрив К. 
як донощика. Політв’язні перестали з ним спілкуватися. Кілька днів 
К. утримували в кімнаті побачень, а 24.08.1976 р. достроково звільни-
ли ніби за клопотанням дружини (мали двох неповнолітніх дітей).

Повернувся до Білої Церкви, тривалий час перебував під ад-
міністративним наглядом. Працював телемайстром у радіоательє, 
з 1978 — механіком, з 1981 до 1990 — начальником рефрижератор-
ного потягу.

29.11.1990 р. реабілітований пленумом Верховного суду СРСР, 
йому повернуте військове звання капітан.

Бібліоґрафія: 

Михаил Хейфец. Украинские силуэты: [Сб. очерков]. — Б. м.: 
Сучаснiсть, 1983. — 287 с.; те ж. Українські силюети. — Там же, 
1984. — 237 с. (укр. мовою); Українські силюети // Поле відчаю й 
надії. Альманах. Упоряд. Р. Корогодського. — К.: 1994. — С. 207–211; 
Михаил Хейфец. Избранное. В трех томах. Харьковская правозащит-
ная группа. — Харьков: Фолио, 2000. — Т. 3: Украинские силуэты. 
Военнопленный секретарь. — С. 57–60, 255–259 та ін.

Довідка про В. Кузюкіна, складена А. Бондарем, м. Біла Церква.

Анатолій Бондар, Василь Овсієнко
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Кузьменко Олександр Олександрович (нар. 26.02.1926, с. Лоц-
манська Кам’янка під Дніпропетровськом — п. 14.07.1999, м. Дніп-
ропетровськ).

Член ОУН, політв’язень, шофер. Учасник українського руху опору. 
Батько був у війську Нестора Махна. Під час німецької окупа-

ції, влітку 1942 р., 16-річний Олександр став членом ОУН, яка дія-
ла в його рідному селі. Був звеневим молодіжної групи, зв’язковим 
з районним проводом. Розповсюджував націоналістичну літературу. 
Після повернення червоних у березні 1944 засуджений за це на 8 р. 
Карався в Інті (Комі АРСР). Вийшовши на заслання, познайомився 
з Оленою Федорівною Золотюк із Галичини, яка теж була засудже-
на на 10 р. як зв’язкова УПА. Одружилися, приїхали в Дніпропет-
ровськ.

К. став працювати шофером. Побудували хату на вул. Армійсь-
кій, 20-А, яка в 60–80-х рр. стала осердям українського національ-
ного життя в Дніпропетровську. Господарі дотримувалися народних 
звичаїв, релігійних свят, зібрали велику бібліотеку, окрасою якої 
були видання «Кобзаря», більшість якого К. знав напам’ять і май-
стерно його декламував. К. зібрав і «ленініану» — висловлювання 
Леніна про Україну. Дочка їхня Оксана навчилася грати на бандурі, 
усі Кузьменки гарно співали. Їхня любов до України була природ-
ною. До них потягнулася молода українська інтелігенція. Тут справ-
ляли дні народження, релігійні свята, влаштовували літературні та 
мистецькі вечори. У цій хаті бували рідний брат Олександра — ін-
женер Петро Кузьменко, поет Іван Сокульський, перекладач Олесь 
Завгородній з дружиною Тамарою, учитель Гаврило Прокопенко, 
письменники Володимир Сіренко, Любов Голота, Михайло Чхан, 
Григорій Маловик, звукорежисер Галина Савченко з матір’ю Надією 
Павлівною, науковці Панас Діденко, Олексій Клименко, Борис Дов-
галюк, філолог Микола Береславський з родиною, подружжя поетів 
Раїса Лиша і Юрій Вівташ, родина Миколи Кульчинського, кобзар 
Олекса Чуприна, студенти, односельчани К. Це товариство відзнача-
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ло дні Шевченка, ходило — під наглядом міліції та кагебістів — на 
Монастирський (тоді Комсомольський) острів покладати квіти до 
його пам’ятника. Сам К. їздив до Києва та Львова (є знімок: Різдво 
у домі Садовських 1972 р., де К. в товаристві Л. Попадюк, В. Стуса, 
І. Калинець, М. Гориня, С. Шабатури, М. Гатали та ін.).

За таку «націоналістичну діяльність» Кузьменків неодноразово 
викликали в КГБ, 1964 і 1969 рр. їх «попереджали», хоча інкриміну-
вати чогось конкретного не могли.

Після арешту 14.06.1969 І. Сокульського К. неодноразово викли-
кали на допити. З’ясувалося, що він відвозив «Лист творчої молоді 
Дніпропетровська» (на захист роману О. Гончара «Собор») до Києва 
і Львова, після чого він потрапив за кордон і транслювався по радіо 
«Свобода». К. намагалися звинуватити як співавтора «Листа…», бо до 
нього увійшли факти, які К. розповів Сокульському. 05.06.1970 р. на 
автопідприємстві № 2190, де працював К., відбулися «збори трудово-
го колективу» з порядком денним: «Про ідейно шкідливу поведінку 
шофера Олександра Кузьменка». Про цей «робітничий суд» була ве-
лика стаття в обласній газеті «Зоря». Однак і після цього Кузьменки 
не цуралися друзів, які зважувалися до них приходити.

20.12.1983 К. був затриманий міліцією ніби як п’яний. Щоб 
уникнути неприємностей, назвався іншим іменем, але був викри-
тий. Це сталося невдовзі після появи в обласній газеті «Зоря» від 
12.06.1983 р. сфабрикованого журналістом-кагебістом Л. Гамольсь-
ким інтерв’ю з І. Сокульським. У лютому 1984 р. К. «розбирали» на 
розширеному засіданні профкому. Винуватили також як «самогон-
щика» та «порушника трудової дисципліни» — залишив був на ніч 
машину біля свого дому, а не в гаражі. Той же Гамольський розписав 
К. на пів газетної сторінки.

З настанням перебудови Кузьменки брали активну участь у діяль-
ності українських громадських організацій.

Бібліоґрафія:

Сіренко В.І. Велика зона злочинного режиму. Про пересліду-
вання та репресії українських інакодумців у 70–80-х роках минулого 
століття. — Дніпропетровськ: Пороги, 2005. — С. 119–126.

Василь Овсієнко
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Кучер Микола Іванович (нар. 02.04.1932, с. Широке Верхньодніп-
ровського р-ну Дніпропетровської обл. — п. 04.09.1999, м. Дніпрод-
зержинськ). 

Студент-філолог, згодом учитель, письменник-гуморист.
Мати Килина Кукса (1906–1993) виросла сиротою в наймах. 

Вийшла заміж за сироту Івана Кучера (1906–1982). Вступили в кол-
госп. Під час голоду 1933 р. активісти на чолі з головою колгос-
пу забрали в сім’ї всі продукти. Ще один голод пережили в 1946–
1947 рр.

1951 р. Микола закінчив Верхньодніпровську середню школу 
і поступив на історико-філологічний факультет Дніпропетровсько-
го університету. У січні та лютому 1955 р. написав 4 анонімні листи 
працівникам радіостанції «Освобождение» (Західний Берлін) з реко-
мендаціями, як ліпше вести пропаганду. 

03.01.1956 р., прямо на лекції, К. заарештований працівниками 
обласного управління КГБ. Схопили його, як записано у вироку 
обласного суду від 20.02.1956, за «злобную клевету на руководителей 
компартии и советской власти — советского правительства, на вне-
шнюю политику», за те, що нібито «призывал к свержению советс-
кого правительства». Цей вирок за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР визначив 
студентові 10 р. ув’язнення і 5 р. позбавлення громадянських прав 
з конфіскацією майна (старенький наручний годинник та 2 крб. 
45 коп. у гаманці). 

Після суду пройшов комісію Президії Верховної Ради, яку в об-
ласті очолював О.Ватченко, тоді другий секретар обкому. Члени ко-
місії ніби з намірами пом’якшити вирок питали, чому радянський 
студент писав листи за кордон. «Цих листів ніколи б не писав, якби 
існувала можливість висловити наболіле в нашій пресі, якби була свобо-
да слова». На що Ватченко закричав на всю тюрму: «Тебе свободу сло-
ва? Давить вас надо! Давить! 10 лет дали?! Мало! 25 следовало! Чтоб 
другим не повадно! Всю область опозорил! На весь Союз! Уведите его!».
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К. відбував покарання в Мордовії, у 7-й зоні, що на ст. Явас 
Зубово-Полянського р-ну. Потоваришував з композитором Василем 
Барвінським, учителем Олексою Тихим, з політв’язнями різних на-
ціональностей. Умови утримання за «хрущовської відлиги» були від-
носно неважкими. Це була добра школа патріотизму та справжньої 
дружби народів. Деякий час працював бібліотекарем. 

Влітку 1957 р. в зоні вибухнув страйк з вимогою переглянути 
справи. Комітет страйку працював у клубі та в бібліотеці. У зв’язку 
з цим К. послали працювати на пилораму. 

Згодом справа К. була переглянута, строк йому скоротили. 
Звільнений 3.01.1959 р. Повернувся до батьків у сел. Червоне Верх-
ньодніпровського р-ну, куди вони переїхали. 

У грудні 1959 відновився в університеті, 29.06.1961 отри-
мав диплом учителя української мови та літератури. Учителював 
у школах Петропавлівського та Верхньодніпровського районів, 
викладав також німецьку та англійську мови, історію. 1963 р. одру-
жився з учителькою Людмилою Перекопською. 1964 р. народився 
син Віталій.

Працівники КГБ та нештатні сексоти не випускали К. з поля 
зору, особливо коли минула хрущовська «відлига». То страхали но-
вим ув’язненням, то обіцяли всілякі блага, нову квартиру, напри-
клад. Та він визнав за краще 25 р. прожити в тісноті, ніж співпра-
цювати з кагебістами.

К. написав і видав за сприянням Олега Чорногуза чотири збірки 
гуморесок: «Як я став поліглотом» (1972), «Дядина» (1973), «Операція 
«Три зайці”» (1978), «Усім по сім») (1983). Неодноразово був лауреа-
том журналу «Перець» та інших видань. 1988 р. прийнятий у Спілку 
письменників. Був лектором товариства «Знання».

У часи перебудови став членом НРУ, обласного Товариства ук
раїнської мови ім. Д. Яворницького, активістом «Просвіти». Реабілі-
тований 20.07.1991.

1996 року К. видав книжку спогадів та оповідань «Дубравлаг», 
яка цінна спогадами про В. Барвінського, Й. Сліпого, О. Тихого, 
О. Григоренка. Персонажі його нарисів — караїмський композитор 
Григорій Корецький, литовський художник Генріх Герлахас, латись-
кий партизан Отто Ірбе. Вражаючі його оповідання про голод, про 
людей у неволі.

Перебування в радянських концтаборах, постійні переслідуван-
ня призвели до того, що К. тяжко захворів на хворобу Паркінсона, 
мав тяжкі головні болі. Був на пенсії по інвалідності з 08.09.1989.
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Леонюк Володимир Гнатович (нар. 16.08.1932 р., с. Критишин 
Іванівського р-ну Берестейської обл., Білорусь).

Репресований за українство. Член-засновник підпільної організації 
«Об’єднання» в м. Інта. Автор «Словника Берестейщини». 

З селянської родини з Берестейщини — української етноґрафіч-
ної території, де збройне підпілля УПА трималося до 50-х рр. Про 
свою юність Л. написав: 

«На власні очі кожен з нас, молодих і наймолодших, бачив, як боро-
лись до останньої кулі і як умирали українські повстанці. Нас, учнів се-
редньої школи в Янові на Берестейщині, регулярно водили всією школою 
на помпезні похорони функціонерів МВС і КДБ, загиблих у боях з ук-
раїнськими повстанцями. Уже зі власної волі ходили учні дивитись на 
понівечені тіла повстанців, виставлені на пострах і жаль цивільному 
населенню на відкритому дворі районного КДБ. Ці видовища в молодих 
душах породжували не стільки паніку, скільки бажання якось продов-
жувати справу полеглих патріотів».

1946 р. батько Володимира відмовився стати агентом МВС. 
Сім’ю визнали куркульською, наклали грабіжницькі податки. 

За пропаганду українства, ідеї єдності Берестейщини з Украї-
ною, за симпатії до повстанського руху десятикласник Володимир 
був заарештований прямо зі шкільної парти і засуджений 1952 р. 
Військовим трибуналом військ МВС Пінської обл. за ст.ст. 70, 72 «б» 
Карного кодексу БРСР за звинуваченням у «зраді батьківщини» 
і «антирадянській агітації» до позбавлення волі строком на 25 р. До-
казом «злочину» були шкільні записи українською мовою, а ще не-
залежний характер і фізичний опір слідчому. Сім’я вислана в Голо-
дний Степ (Казахстан).

Л. карався в таборах «Мінерального управління» в м. Інта Ко-
мі АРСР. Працював на вугільних копальнях. Завжди був у вирі ук-
раїнського бунтарства. Під той час у найбільших таборах Мінлагу — 
на 1, 3 і 6-му — зав’язався гурт українців — колишніх підпільників, 
військовослужбовців, студентів, учнів шкіл, який через молодий вік 
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напівжартома називали «студентським братством». Попри поразку 
повстанського руху, невтішні вісті з дому, брутальний режим, холод 
і голод у зонах, юнаки ні на мить не сумнівалися в слушності ідеї 
незалежності. Відстоювали право одержувати українські книжки та 
пресу (доти українське друковане слово в таборах беззастережно ви-
лучалось). Відвойовані книжкові надходження сприяли духовному 
окриленню багатьох уражених задавненою депресією в’язнів. Дехто 
зі «студентів» у вільний від роботи час викладав спраглим на знання 
землякам окремі предмети за програмою середньої школи. 

Коли в таборах почали видавати хоч мізерну платню, «студенти» 
збирали внески у фонд допомоги хворим в’язням. Скоро всі фінан-
сові операції в концтаборах були переведені на безготівковий розра-
хунок, але взаємодопомога здійснювалася в формі збирання продук-
тів, одягу. Л. також брав участь у самообороні — боротьбі з грабежа-
ми з боку кримінального елемента — «ворів» та «сук», у відновленні, 
наперекір гулагівській адміністрації, чинності людської моралі.

Улітку 1955 р. на 2-му відділенні, де перебував Л., конвоїр авто-
матною чергою зі сторожової вежі поранив двох в’язнів — Гузаревича 
і Левданського. За ініціативою «студентства» на знак протесту другий 
табір застрайкував. Управління «Мінлагу», стягуючи до зони додат-
кову військову охорону, пішло одночасно на задоволення головних 
вимог страйкарів, а згодом півтабору вивело на вільне поселення.

1956 р. Л. брав участь у підготовці втечі з табору одного з керів-
ників націоналістичного підпілля. Того ж року за постановою Ко-
місії ПВР СРСР Л. був достроково звільнений від відбуття покаран-
ня зі зняттям судимості. Йому, однак, було заборонено покидати 
Інту. 1957 р. Л. одружився з Іриною Кулик, родом з с. Містки Пусто-
митівського р-ну Львівської обл., звільненою з заслання. 

У спілкуванні Л. з Б. Христиничем виникла ідея створити під-
пільну організацію, яка б продовжила справу ОУН. В’язні усвідом-
лювали, що в умовах переможної вакханалії КГБ, з одного боку, 
і суспільної депресії, з другого, боротьба за ідею незалежності має 
здійснюватися уже іншими методами. Усвідомлювали потребу ор-
ганізованості, об’єднання зусиль у національному масштабі. Пара-
лельно ця ж ідея нуртувала в середовищі: В. Затварський, Я. Гасюк, 
Я. Кобилецький. Остаточно вона визріла в лютому 1956 р., коли вже 
можна було виходити за зону. Найактивнішим діячем і фактичним 
лідером організації був Л. — констатував пізніше суд.

Перші збори ініціаторів відбулися в березні 1956. Нічого не про-
токолювалося, усе ґрунтувалося на глибокій довірі та конспірації, як 
це прийнято в підпільній роботі. Молоді підпільники, у т. ч. Л., на-
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полягали на негайному відновленні боротьби ОУН. Старші застері-
гали: не можна самочинно створювати організацію без дозволу Про-
воду ОУН в Україні. Програмою і статутом передбачалося, що час-
тина членів організації після звільнення розійдеться по всій Україні, 
інша змушена буде залишитися на північному Уралі. Ця, інтинська 
частина, як організаційна діаспора, мала правити за базу і за глибо-
ке запілля, звідки й планувалося здійснювати теоретично передба-
чені дії. Це мала бути насамперед роз’яснювальна праця, поширення 
вкрай потрібної правдивої інформації з метою порятунку насампе-
ред молоді від отруйної комуністичної колоніальної пропаганди.

Установчі збори відбулися в кінці травня чи на початку червня 
1956 р., де були Л., Я. Гасюк, Б. Христинич, В. Затварський, Я. Ко-
билецький, Я. Жуковський, П. Клим’юк, В. Слив’як — 8 осіб. Во-
ни склали присягу, схвалили програму і статут організації під на-
звою «Об’єднання». Провідником її обрали Я. Гасюка. Л. був при-
значений заступником Провідника, він увійшов до Керівного Осе-
редку (КО).

«Об’єднання» вважало себе складовою частиною ОУН і стави-
ло перед собою завдання продовжити боротьбу за створення УССД, 
опираючись на колишніх учасників підпільно-революційної бо-
ротьби і нових відданих членів. «Об’єднання» вважало своїм непри-
миренним ворогом КПРС і вирішило провадити активну боротьбу 
проти неї як правило, пропагандивно-викривальними методами. Те-
рор допускався у виключних випадках. Друга мета — злити в єди-
не ціле революційний елемент як на Україні, так і поза її межа-
ми; сприяти масовому поверненню в Україну звільнених в’язнів та 
засланців; підносити національну свідомість молоді, вникати в усі 
суспільні структури (робітничі, профспілкові, спортивні), а членів 
організації виховувати в дусі дисципліни, карності та глибокої конс-
пірації, в дусі «всеготовності до вирішального моменту».

Л. ще в 1956 р. розробив шифр для використання в листах. При-
дбали друкарську машинку. Викликали з України недавно звільне-
ного талановитого друкаря В. Бучковського. Справу організації дру-
ку взяв на себе Л., про що свідчить Б. Христинич: «Протягом всьо-
го періоду діяльності «Об’єднання» він був мотором нашої організації. 
І пуск машинописних збірників, і обладнання друкарні, і виготовлення 
та розповсюдження листівок, — все це значною мірою результат його 
зусиль». Друкарня почала друкувати листівки масовим тиражем. Во-
ни розповсюджувалися в Кіровоградській, Полтавській, Рівненській 
областях. Виникла потреба перемістити друкарню в Україну. Влітку 
1958 р. Л. їздив у цій справі до Львова. 
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У співавторстві з В. Бучковським 1957 р. Л. склав «Інструкцію 
про правила конспірації при розповсюдженні революційної літера-
тури», листівки «Українська молоде!», «Колгоспнику!», «Що таке ра-
дянська влада?». Він є автором листівки «Карпати обвинувачують», 
редагував листівки «40 років Жовтневого перевороту», «Чи ти ба-
чиш...» і «Громадянине!». Він же склав зразок «Звіту» про роботу осе-
редків, який, однак, з конспіративних міркувань, не поширювався.

Л. — головний упорядник і автор збірника «Відгомін» (1958 р.), 
для якого написав передмову і гостру статтю «КГБ і хамелеони», 
спрямовану проти провокаційного заклику до еміґрантів повертати-
ся в Україну — фактично, в тюрму. У цьому ж збірнику опубліковане 
чи не перше наукове дослідження Л. — «З неволі. З історії хановей-
ського повстання», також «Наша енциклопедія» — тлумачення де-
яких термінів, актуальні політичні анекдоти. 

На початку 1959 р. в Україні почалися арешти членів «Об’єнання». 
Перший ешелон — 5 осіб — засуджені 29.04.1960. Л. заарештований 
29.07.1959 р. Підставою стали покази А. Булавського та К. Банацько-
го. Незважаючи на психологічний тиск, Л. упродовж 6 міс. заперечу-
вав не лише свою причетність до організації, але навіть знайомство зі 
своїми товаришами. Почав давати покази лише тоді, коли вже не було 
жодних підстав заперечувати свою приналежність до «Об’єднання». 
Намагався брати відповідальність на себе, вигороджуючи інших.

КГБ надавав справі «Об’єднання» особливої ваги. Влітку 1959 
основний актив її вже зібраний був на вул. Володимирській, 33, 
в Києві. Справа велася під патронатом самого Голови КГБ при РМ 
УРСР В. Нікітченка. Провадили її досвідчені в антиукраїнських 
справах кагебісти майор Каліко, підполковники Ґузєєв, Шевцов, 
Іонов, полковники Пивоварець, Защітін. 

10.10.1960 р. Верховний Суд УРСР суд констатував, що фактичним 
організатором «Об’єднання» був саме Л. За вироком Л. і Я. Гасюк діста-
ли по 12 р., Б. Христинич — 10, В. Затварський — 8, Я. Кобилецький — 
5 р. ув’язнення за ст. ст. 1, 9 чинного тоді Закону СРСР від 25.12.1958 р. 
«Про кримінальну відповідальність за державні злочини» — «зрада 
батьківщини», намір відторгнути Україну від СРСР і цілком вигада-
ний намір «реставрувати капіталістичні, буржуазні порядки». Підсудні 
визнали інкриміновані дії, але заперечували, що вони є злочинними. 
Півтора десятка членів «Об’єднання» пройшла свідками: КГБ під час 
хрущовської «відлиги» не був зацікавлений надто роздувати цю справу.

Покарання Л. відбував таборах Мордовії, зокрема, на 7-й зоні 
у Сосновці Зубово-Полянського р-ну. Спілкувався з новим поколін-
ням політв’язнів — шістдесятниками, але основним його заняттям 
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у неробочий час було збирання і вивчення літератури про рідну Бе-
рестейщину. Друзі називали його «лаґерним академіком». Звільнив-
ся у липні 1971 р. з великою кількістю літератури і записів. 

Л. приїхав до дружини Ірини в с. Тернопілля Миколаївського 
р-ну Львівської обл., згодом перебрався, до Львова, де живе донині. 
Опублікував низку статей та інтерв’ю про діяльність «Об’єднання». 
Але найвагомішим його творчим здобутком є фундаментальна пра-
ця «Словник Берестейщини» (І том вийшов друком 1996 р., т. ІІ — 
2010), де зібрано матеріали з історії Берестейщини, яка розглядаєть-
ся в контексті загальноукраїнської історії. Цей твір є результатом 
подвижницької праці вченого і патріота впродовж усього його життя. 
Л. передав кілька десятків примірників «Словника» в бібліотеки Бе-
рестейщини, але влада Білорусі заборонила його на своїй території 
як «націоналістичний». Л. підтримує зв’язки з українцями Берестей-
щини — своїми земляками. Реабілітований 1992 р.
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Литвин Василь Степанович (нар. 04.06.1941, с. Федорівка Піщано-
брідського р-ну Кіровоградської обл.). 

Кобзар, співзасновник Стрітівської школи кобзарства. 
Мати колгоспниця, батько — залізничник. Дитинство минуло 

в бідності. Василь засумнівався у правильності шкільного вихован-
ня, коли почув од батька пісню про Хмельницького: «Ой, Богдане, 
Богдане, Нерозумний сину, Занапастив неньку, Неньку Україну! Зана-
пастив, ще й продав, Бо в голові розуму Та й не мав».

1960 р. закінчив Перчунівську десятирічку. Разом з братом Ми-
колою 1961 р. вступив до Кролевецького профтехучилища худож-
нього ткацтва — так вони вирвалися з колгоспного кріпацтва. Від 
керівника капели бандуристів місцевої ткацької фабрики Михайла 
Білошапки брати навчилися грати на бандурі. 1961 р. вступили до 
Київського музичного училища ім. Р. Глієра. Вчилися там до 1963 р. 
Ночами заробляли на хліб розвантаженням вагонів, кочегарами. 
Співали у міжвузівському студентському хорі «Жайворонок» (керів-
ник Б. Рябокляч), 1962 р. мандрували з хором по Шевченківських 
місцях, брали участь у відзначенні пам’яті Т. Шевченка 22 травня, 
виступали в робітничих гуртожитках, спілкувалися з молодою твор-
чою інтелігенцією. Отже, були під наглядом КГБ.

Коли з училища мусив піти учитель-бандурист Андрій Омель-
ченко, брат Микола виїхав до Тернополя, а Василь залишився без 
будь-якої матеріальної підтримки, то ж мусив полишити навчання. 
Їде в Чернігів, працює в філармонії (1964–1965 рр.). Там не міг зми-
ритися з низьким професійним рівнем ансамблю бандуристів. Разом 
з братом Миколою пішли на прослуховування до Київської філар-
монії. Їх не прийняли — через «націоналістичні» настрої. У липні 
1965 брат М. Литвин був заарештований, через місяць звільнений. 
Після розмови з кагебістом їх таки прийняли до Тернопільської 
філармонії, але концертна діяльність братів тривала недовго: Василя 
1966 р. призвали в армію — всупереч висновку медкомісії.
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З листопада 1967 по квітень 1968 Л. працював у паровозному де-
по ст. Помічна. За клопотанням А. Горської влаштувався художнім 
керівником ансамблю бандуристів Бориспільського будинку куль-
тури, жив з дружиною Антоніною Гармаш у с. Іванків. Улаштову-
вав тематичні вечори з діячами національного руху, організував ан-
самбль і драматичний гурток. 

1968 р. прийнятий до створеного тоді Київського оркестру ук-
раїнських народних інструментів (керівник Яків Орлов). На знаме-
нитому концерті кобзарів у Оперному театрі співав пісню про Петра 
Калнишевського «Ой полети, галко». Концертував з оркестром по 
Україні і багатьох країнах світу. Дует братів Литвинів викликав за-
хоплення, тому їх на вимогу КГБ було звільнено. 

Сім’я переїхала в с. Гребені Кагарлицького р-ну. Працював 
у сільському будинку культури. Організував народний театр, агіт-
бригаду. За патріотичний репертуар, за критику начальства мав кон-
флікти з райкомом партії. З 1981 — позаштатний художник-графік 
видавництва «Наукова думка». З липня 1989 — артист-соліст кон-
цертно-лекційного об’єднання «Київконцерт».

У вересні 1989 Л. виступає одним зі спізасновників єдиної 
в своєму роді школи кобзарського мистецтва (нині — Стрітівська 
вища педагогічна школа кобзарського мистецтва). Виступає в кон-
цертах, на громадських заходах, разом з дружиною Антоніною Гар-
маш проводить лекції-концерти на патріотичні теми, вони автори 
проекту «Школа майбутніх Батьків-Матерів».

Л. — носій високої духом прадавньої української кобзарської 
традиції. Йому властиві драматичне перевтілення, експресія співу, 
інструментальна імпровізаційність. У доробку митця понад 100 ав-
торських пісенних творів. З його участю знято кілька фільмів. За-
служений артист України (1990), голова Спілки кобзарів України. 
с. Живе в с. Гребені.

Бібліоґрафія:

В. Литвин: У душі я великий бунтар // Україна молода, 2009. — 
28 серпня.

Автобіографічний нарис В. Литвина.

Василь Овсієнко, Антоніна Гармаш
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Литвин Микола Степанович (нар. 04.03.1943 с. Федорівка (ст. По-
мічна) Новоукраїнського (нині Добровеличківського) р-ну Кіро-
воградської обл.

Кобзар, композитор, письменник, журналіст.
Батько залізничник, мати Марія — колгоспниця, мали 12 дітей. 

Вижили четверо. 
Ще школярем Микола як сількор дописував до районної газети. 

Співав з братом Василем у художній самодіяльності. Обоє 1961 р. 
вступили у Кролевецьке профтехучилище художнього ткацтва. На 
концерті капели бандуристів місцевої ткацької фабрики, коли за-
співали «Думи мої», брати зустрілися зі своєю долею. «Це було пот-
рясіння, — згадує Микола. — Я вже не пам’ятав, де я, в якому часі... 
До мене підійшов сам Шевченко і поклав руку на мою голову». Хлопці 
познайомилися з керівником капели Михайлом Білошапкою і поп-
росилися в учні. За три місяці він повіз братів до Київського му-
зичного училища імені Р. Глієра. На вступному іспиті вони так від-
чайдушно співали пісню «Ой Морозе, Морозенку», що приймальна 
комісія встала. І хоч нотної грамоти хлопці не знали, їх прийняли до 
училища як виняток. Вчилися там 1961–1963 рр. Ночами заробляли 
на хліб розвантаженням вагонів, кочегарами. 

Тоді Л. переписав собі позацензурні вірші В. Симоненка. 
Справжнім університетом для братів стала мандрівка зі студентсь-
ким хором «Жайворонок» під керівництвом Б. Рябокляча по Шев-
ченковій землі в 1962 р. Хлопці й дівчата пройшли пішки з Морин-
ців до Канева, давши по дорозі 24 концерти. У репортажі про це 
В. Симоненка у «Робітничій газеті» згадано й бандуристів Василя 
та Миколу Литвинів. Вірші, які того вечора читав Симоненко, так 
вразили Миколу, що він тут же подався на могилу Шевченка і провів 
там усю ніч.

Бажаючи навчитися співати народні думи, Л. познайомився 
з правнучкою кобзаря Остапа Вересая Антоніною Голуб, випускни-
цею Київської консерваторії, і коли її 1963 р. послали в Тернопіль-
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ське музичне училище, то й він перевівся туди, аби стати студентом 
її класу. Закінчив училище 1965 р.

У Тернополі заприятелював з археологом і мистецтвознавцем 
Ігорем Геретою. У нього читав літературу, видану за кордоном, сам
видав. Під час арештів української інтелігенції, 27.08.1965, І. Герету 
схопили в Одесі, а Л. в Києві. Вилучили вірші. У матері на Помічній 
трус тривав майже добу. Пішли чутки, що Л. — терорист, готував 
замах на Брежнєва, що в маминій хаті знайшли бомбу.

Л. винуватили у створенні націоналістичної організації, у про-
веденні «антирадянської агітації та пропаганди», що співав «Ще 
не вмерла Україна», стрілецькі та повстанські пісні. Місяць сидів 
у СІЗО Тернопільського КГБ. Не знайшовши достатніх доказів «зло-
чинної діяльності», через місяць його звільнили без суду, видушив-
ши обіцянку не боротися проти радянської влади. 

До Львівської консерваторії на клас бандури, всупереч «рекомен-
даціям згори», його 1966 р. прийняли патріотично настроєні викла-
дачі. У Львові студент потрапив у силове поле шістдесятників: Ігор та 
Ірина Калинці, В. Чорновіл, С. Шабатура, Я. Кендзьор, М. Косів.

Після закінчення консерваторії 1971 р. Л. запросили до ново-
створеного Київського оркестру українських народних інструментів 
під орудою Якова Орлова. Вчився в кобзаря Євгена Адамцевича, був 
поводирем Олександра Маркевича, знав і Георгія Ткаченка. Тоді по-
дав до видавництва збірку віршів «Вітряки» (вийшла аж у 1988). Жив 
без прописки у брата Василя в с. Іванків Бориспільського р-ну, зго-
дом у Києві у напівпідвальному приміщенні. 

Дует братів Литвинів зажив тоді великої слави. Популярні були 
їхні пісні на слова В. Симоненка «Там, у степу» та Ст. Рудансько-
го «Гей, браття-козаки, сідлайте-но коней!». Після багатьох невда-
лих спроб знайти роботу в столиці, 1973 р. влаштувався викладачем 
по класу бандури у Сумському музучилищі. Через невлаштованість 
розпався перший шлюб. 

До Києва повернувся 1975 р. Допоміг художник і поет-перекла-
дач Микола Кабалюк, навчивши Миколу професії художника-графі-
ка — це давало змогу заробляти й без прописки. Одружився (1977 р.) 
з Лесею Косовською — двоюрідною сестрою політкаторжанина Во-
лодимира Косовського. Жили в дев’ятиметровій кімнаті гуртожит-
ку. З 1979 працював позаштатним кореспондентом журналу «Ранок», 
з 1983 — старшим редактором відділу літератури журналу «Україна».

На повну потужність Л. проявив себе у 80–90-х рр., на зламі 
епох. Знімався як кобзар у кількох фільмах, зокрема, у фільмі про 
В. Стуса «Просвітлої дороги свічка чорна» Ст. Чернілевського (1992), 
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грав кобзаря у виставі театру ім. І. Франка. Вийшли друком збірки 
оповідань і повістей, поезій, опублікував низку статей про українсь-
ких кобзарів і композиторів. У жовтні 1990 р. підтримував піснею 
голодуючих студентів під час Студентської революції на граніті. Пе-
ред референдумом 1991 р. об’їздив з бандурою майже всю Україну, 
співав і за її межами. Відтворював думи, творив нові пісні, як-от «Не 
вір Москві, бо буде зрада!» на слова Г. Петрука-Попика (1992), «За 
літописом Самовидця» на слова В. Стуса. 27.10.1997 р. Л. співав на 
місці розстрілу в 1937 р. Соловецького етапу в урочищі Сандармох 
(Карелія).

Працює також як журналіст. Член спілок письменників і жур-
налістів, заслужений діяч мистецтв України.

Бібліоґрафія:

Косів М. Можете не хвалити, але прочитайте… // Київ, 1988, 
№ 10.

Герета І. Кобзар // Микола Литвин. Іржання стриножених ко-
ней. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. — С. 97–100.

Шудря М. Ой, далеко чути козака Вірла… // Микола Литвин. 
Струни золотії. — К.: Веселка, 1994. — С. 113–117.

Павличко Д. Микола Литвин співає // Літературна Україна. –
2001. — 11 січня.

Чередниченко Д. Микола з українського степу // газета «Сіль-
ський час», 2001. — 9 лютого.

Василь Овсієнко, Марія Литвин
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Лиша Раїса Савеліївна (нар. 02.10.1941, с. Єлисаветівка Петри-
ківського р-ну Дніпропетровської обл.) 

Поетеса, есеїст, художниця. Належала до дисидентського гурту 
поетів в м. Дніпропетровську; співзасновник і член редколеґії журналу 
«Пороги»; співредактор часопису «Наша віра», член Національної Спіл-
ки письменників України, лавреат премії ім. В. Стуса.

Батьки — селяни, козацького роду. Мати — Наталія Демидів-
на Невгамонна (1903–1991) мала природний дар оповідача. Бать-
ко Савелій (Сава) Титович (1901–1984) юнаком був у війську УНР. 
У 1932 — розкуркулений, як і дід, і п’ятеро батькових братів; троє 
з них загинули від переслідувань у 30-і рр. Сім’ю було викинено з ха-
ти взимку з двома дітьми (менший, трирічний Степанко, помер від 
голоду в 1933). Світобачення батьків вирізняв духовний (козацький) 
аристократизм, що не допускав підкорення душі неправедній владі.

Навчалася в Єлисаветівській СШ (1949–1959), 1959–1964 — на 
філологічному факультеті (російське відділення) Дніпропетровсько-
го університету. Під час навчання писала поезії та есеї українською 
і російською мовами. Цікавилась мистецтвом, брала участь у сту-
дентських дискусіях, зокрема, про «абстракціонізм», через що ледь 
не виключили з університету — «за аполітичність». Фелліні, італій-
ський неореалізм, польське кіно, Збіґнєв Цибульський, Екзюпері, 
Ван Гог, Шекспір, а з іншого боку фільми і постать Довженка, на-
родні думи і пісні, петриківські мальовки, пластика скитських баб, 
«Атомні прелюди» М. Вінграновського стали тими потужними ім-
пульсами в часі, що спонукали шукати власний шлях.

1964–1966 працювала за призначенням учителем російської мови 
й літератури у вечірній СШ с. Піщанка поблизу м. Новомосковська 
на Дніпропетровщині. 1967 — кілька місяців — у районній газеті 
«Дніпровська зоря» (смт. Ювілейне Дніпропетровського р-ну). Звіль-
нилась, не витримавши атмосфери затхлости і абсолютного фальшу.

1968–1970 вела сектор культури в обласній комсомольській га-
зеті «Прапор юності». На ту пору припало інтенсивне національне 
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самоусвідомлення поетеси, «відкриття» України — як єдиної Віт-
чизни, що невіддільна від власної долі і творчости. Писала, зок-
рема, на захист пам’яток історії та культури, про скидані як по-
пало ікони з Троїцького собору в Новомосковську, про талановиті 
й свіжі вистави Театру юного глядача (українською мовою), створені 
режисером Григорієм Кононенком, що піднесли напругу українсь-
кого культурного життя у місті і цим стривожили владу. Написане 
читали, хвалили, але здебільше не друкували. Л. швидко переко-
налася, що ніякої української культури насправді газеті не треба, 
і її завдання в суті протилежне. Під час суду над «націоналістами» 
(І. Сокульським та ін., січень 1970) Л. не дозволили бути присут-
ньою там як представникові преси. Відтак представляти пресу, яка 
організувала цькування О. Гончара за роман «Собор» і оголошувала 
«ворогами» поетів, що стали в оборону мови й культури, Л. вважала 
за сором.

1970 відсторонена від журналістської праці і демонстративно висе-
лена з редакційної кімнати в гуртожитку. 1970–1981 редаґувала техніч-
ну документацію в «УкрДІпроводгоспі». Вірші писала «в скриню».

На поч. 70-х познайомилася з родиною Олександра і Олени 
Кузьменків, колишніх політв’язнів, учасників боротьби ОУН-УПА, 
чиє помешкання стало своєрідним центром українства на Дніпро-
петровщині, з поетами та дисидентами В. Сіренком, О. Завгороднім, 
М. Дяченком, істориком і культурологом М. Береславським, спілку-
вання з якими сприяло глибшому баченню українського обрію.

1975 під час подорожі в Карпати зустрілася з поетом, який щой-
но повернувся з ув’язнення, Т. Мельничуком, що високо поціну-
вав її творчість. 1976 відбулася зустріч з І. Сокульським і Ю. Вів-
ташем, що започаткувала утворення тісного дисидентського гурту 
поетів, до якого невдовзі приєднався Я. Лесів з Івано-Франківщини. 
Тоді ж почалося спілкування з М. та О. Горинями, З. Красівським, 
О. Заливахою, М. Горбалем та ін. Помешкання на Самарській, яке 
Л. і Ю. Вівташ винаймали і де з великими труднощами отримали 
тимчасову прописку, стало притягальним місцем для багатьох твор-
чих людей.

1970–1980 Л. зазнала систематичного переслідування за вираз-
ну національно-культурницьку позицію та літературно-мистецький 
нонконформізм. До поч. 90-х не мала змоги друкуватись. 1976 по-
чався відкритий тиск КГБ: періодичні виклики на «бесіди» щодо 
«націоналістичних зборищ» та «ідейно шкідливих» (попри те, що 
ніде не друкованих) віршів. Водночас посилився тиск «громадсь-
кости», перманентні спроби «скорочення» з роботи, маніпуляції 
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з «пропискою», чергою на житло, провокації та ін. 1977 писала за-
яви на захист Ю. Вівташа з вимогою припинити на нього психіат-
ричний тиск і переслідування. 12.03.1980 було проведено офіційний 
обшук, вилучено записні книжки, рукописи. Викликали на допити 
у справі І. Сокульського, погрожували арештом за небажання «прав-
диво свідчити». (Щоб відвести звинувачення від Сокульських, вона 
стверджувала, що сама друкувала власні вірші. Проте коли її приму-
сили для експерименту щось надрукувати, невміння було викрите, 
друк не вдався). 1980 отримала офіційне попередження згідно з Ука-
зом Президії ВР СРСР від 25.12.1972.

В 70–80-ті роки склалися поетичні збірки «Скитська баба», 
«Вертепне», «З води й повітря».

З вересня 1981 по жовтень 1982 працювала бібліографом у нау-
ковій бібліотеці Дніпропетровського медінституту. Внаслідок тиску 
звільнилась. Довго не могла знайти місце праці. 1983–1986 працюва-
ла старшим бібліографом ЦРБ в смт. Ювілейному, 1986–1989 — вчи-
телем російської мови та літератури в селищній СШ.

Попри тиск і творчу ізоляцію, писала, малювала. 1982 написала 
фантасмагорію-феєрію «Сніговий монах». 1988 р. вірші Л. прозвуча-
ли на радіо «Свобода», де їх було названо «подією року».

1988 разом з І. Сокульським, який повернувся з ув’язнення 
(02.08.1988), Ю. Вівташем, Орисею Сокульською, Я. Гомзою, П. Ро-
зумним (невдовзі приєдналися Сергій Алієв-Ковика та Лідія Яцен-
ко) створили у Дніпропетровську самвидавний літературно-мистець-
кий та громадсько-політичний журнал «Пороги» (за два роки вийш-
ло 12 чисел, збереглося 9). Перше число вийшло 1988 накладом 
50 прим. Друкувала його кандидат технічних наук Надія Рожанська. 
Підтримала журнал матеріяльно Українська Республіканська партія 
(М. Горинь). Допомагав також Я. Лесів (з церковних пожертв). За йо-
го клопотанням одне з чисел «Порогів» було надруковане у Вільнюсі 
накладом 3 тис. прим., однак його знищено під час штурму Будинку 
друку (12.01.1991).

Поезії Л. вперше було надруковано в ж. Пороги» (1989) та 
у львівській «Кафедрі» (1988), ж. «Україна» (1989, з репродукціями 
малярських робіт). Потім були численні публікації в часописах: «Су-
часність», «Світо-вид», «Дзвін», «Основа», «Київ» та ін., в антологіях 
англійською, німецькою, португальською мовами.

На перші публікації Л. відгукнулися Є. Сверстюк, Б. Бойчук, 
Л. Онишкевич, Б. Шнайдер (США) 1990 р. Л. стала одним з перших 
лавреатів премії ім. В. Стуса УАНТІ.
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1988–1990 долучилась до заснування у Дніпропетровську осе-
редку НРУ, тва «Просвіта», першої громади УАПЦ, була членом Ко-
мітету порятунку Дніпра і Придніпров’я. 1988–1989 разом з Ю. Вів-
ташем взяла участь у кількох акціях Українського культурологічного 
клубу (УКК) в Києві. 1990 була учасником Всесвітнього фестивалю 
української поезії «Золотий гомін» у Києві. Від 1992 працює в редак-
ції газети «Наша віра».

Перша книжка вибраних віршів «Трисвіт» вийшла 1994 у вид-
ві «Український письменник». 2010 р. вийшла книжка вибраного 
і недрукованого «Зірнула зірниця». Л. — співупорядниця вибраного 
з журналу «Пороги».

За особливостями структури світосприймання й поетики твор-
чість Л. репрезентує зразки високого «українського модернізму». 
Близька незалежно за прикметними дискурсивними ознаками до 
«Київської школи» та Нью-Йоркської групи поетів. Її поетичний 
світ — проникливо-глибокий, закорінений в універсальний козаць-
кий світогляд — архаїчний і, водночас, повний невтримної напруги 
оновлення.

Окрема частина доробку — есеї та статті з образотворчого мистецт-
ва, поезії, культури, релігії. Малярські твори Л. були представлені 
1977 на виставці альтернативної образотворчости поетів «Прощання 
з кометою» в музеї Івана Гончара. 

З 1992 р. Л. живе в Києві і працює в редакції газети «Наша віра».

Бібліоґрафія:

I.

Амфора дикого степу. Добірка поезій. Спроба автобіографії. 
Репродукції маляр. робіт // Україна. Ч. 37. — К., 1989. — С. 24–27.

Трисвіт. Поезії. — К.: Укр. письменник, 1994. — 108 с. 
Інтерв’ю Раїси Савеліївни Лиші 14 і 16 квітня 2002 р.
Пороги — міт волі. Передмова // Пороги. Вибране. Дніпропет-

ровськ, 1988–1990. Ч. 1–9. — К.: Смолоскип, 2009. — С. 9–20.
Зірнула зірниця. Вибране і недруковане. — К.: Ярославів Вал, 

2010. — 336.
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Сучасність, 1991; Україна, 1993, Ч. 1 — під назвою «Снігові соняхи»; 
у книзі «Блудні сини України», Бібл. ж. Пам’ятки України, 1993. — 
С. 207–210.

Сіґвард Ліндквіст. Інтуїтивний модерніст. Стаття у шведській 
газеті Tisdag 01.08.1995. Українською мовою скорочено — газ. Час-
Time, 23 лютого 1996.

Роман Корогодський. Найтихіший поетичний вечір // газ. Наша 
віра — Ч. 11, Київ, 1995.

Євген Сверстюк. Раїса Лиша // Віра, Ч. 4, США–Канада, 1998.

Василь Овсієнко, Раїса Лиша



1194

ЛОХВИЦЬКА ЛАРИСА ЮРІЇВНА

ЛОХВИЦЬКА ЛАРИСА ЮРІЇВНА

Лохвицька Лариса Юріївна (нар. 11.04.1954 в Києві).
Фахівець з прикладної математики. Член Київського демократич-

ного клубу та Українського культурологічного клубу.
З інтеліґентної київської родини. 1978 р. закінчила факультет 

кібернетики Київського університету ім. Т.Шевченка за спеціаль-
ністю «прикладна математика». До арешту працювала програмістом 
у відділі АСУ тресту «Південзахідтрансбуд».

У 1980 р., разом з групою молодих київських інтелектуалів, ор-
ганізувала Київський демократичний клуб, на зібраннях якого велися 
дискусії на політичні, філософські та літературні теми. Читалися 
власні літературні та публіцистичні твори, самвидав, поширювалася 
інформація з передач західного радіо. Члени Клубу склали Мані-
фест, де проголошували свої антикомуністичні та антиімперські 
погляди. У липні 1980 р. склали листівку з закликом підтримати 
бойкот «Олімпіади-80» в СРСР у зв’язку з окупацією Афганістану.

11.01.1981 Л. була заарештована в Києві (разом із Леонідом Мі-
лявським, Сергієм Набокою та Іною Чернявською) за звинувачен-
ням у розклеюванні напередодні річниці січневих арештів 1972-го 
року (День українського політв’язня) летючок із закликом підтри-
мати політичних в’язнів, приблизно такого змісту: «Співвітчизни-
ки! 12 січня — день українського політв’язня. Підтримаймо тих, хто 
карається в радянських тюрмах!». Її видрукували Л. і Чернявська. 
Під час обшуку в помешканні Л. були вилучені матеріали самвидаву, 
власні статті, вірші та оповідання. Їй було інкриміновано написан-
ня оповідання «Вибрати свободу» — про політичні переслідуван-
ня в СРСР, статтю про тенденції розвитку радянського суспільства, 
де прогнозувався крах комуністичної системи та дезінтеґрація ім-
перії, декілька сатиричних віршів, збірник «Записки радіослухача», 
а також розмови про окупацію Чехословаччини (1968) і Афганістану 
(1979) радянськими військами. 29.06.1981 Л. була засуджена Київсь-
ким міським судом за ст. 187-1 КК УРСР «Наклепницькі вигад-
ки, які паплюжать радянський державний і суспільний лад» до 3 р. 
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позбавлення волі в таборах загального режиму. Слідство вів стар-
ший слідчий Прокуратури м. Києва В.Б. Танцюра, прокурор — 
Абраменко Л.М., суддя — Майбоженко В.Н.

Покарання відбувала у Харківській колонії ЮЖ-313/54. 
Після звільнення, з 1984 по 1990 рр., Л. працювала інженером-

програмістом у проектному інституті «Важпромавтоматика».
У 1987 р. стала одним із членів-засновників Українського куль

турологічного клубу. Очолювала релігійну секцію Клубу. 1988 року Л. 
вступила до Української Гельсінської спілки, а 1990 — до УРП (з якої 
вийшла 1992-го). У рамках діяльності УКК та УГС брала участь у мі-
тингах і демонстраціях (зокрема, присвяченій 2-й річниці Чорно-
бильської катастрофи), в організації перепоховання праху В. Стуса, 
Ю. Литвина і О. Тихого, збиранні підписів на підтримку кримських 
татар і легалізації Української грекокатолицької церкви. Співпрацю-
вала у незалежній газеті «Голос відродження», була кореспондентом 
Радіо «Свобода» та правозахисного видання «Экспресс-Хроника».

У лютому 1988 р., разом з о. Б. Михайлечком, А. Битченком, 
М. Будником і Т. Антонюком створила Ініціативний комітет з відрод-
ження Української Автокефальної Православної Церкви і поширила від-
повідне Звернення до всіх архієреїв, ієреїв та православних християн 
в Україні та діаспорі. Добилася від влади передання УАПЦ закритого 
і зруйнованого комуністичною владою православного храму Св. Мико-
ли (Притиска) на Подолі. Працювала спочатку скарбником, а потім ста-
ростою у цьому храмі. Була членом Київської єпархіальної ради УАПЦ, 
секретарем Київського православного братства Андрія Первозванного. 
Обиралася делегатом Собору УАПЦ (1990 р.) та делегатом Об’єднавчого 
Собору (1992 р.), на якому було проголошено створення УПЦ Київсь-
кого Патріархату. Деякий час разом з О. Гейко-Матусевич видавала 
журнал «Церква і життя». Л. — автор багатьох статей на релігійну та ак-
туальну церковну тематику в українських та зарубіжних виданнях.

1996 р. почала працювати відповідальним секретарем «Лібе-
ральної газети» (орган Ліберальної партії України) і того ж року ста-
ла членом ЛПУ. У 1997 р. — головний редактор «Ліберальної газети». 
З 1999 р. Л. — керівник прес-служби ЛПУ.

Живе в Києві.

Бібліоґрафія:

У Києві засудили Л. Лохвицьку, Л. Мілявського, С. Набоку й І. Чер-
нявську за розповсюдження летючок // Смолоскип. — 1982. — № 3. — 
С. 1–2.
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Four Kiev Aktivists sentenced for Leaflets // Smoloskyp. — 1982. — 
№ 3. — С. 1, 10. 

Український вісник. Громадський літературно-художній та сус-
пільно-політичний журнал. Випуск 9–10. Жовтень-листопад 1987. 
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ців у Польщі, 1997. — С. 154–156. 

Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні. — К.: 
Видавництво ім. О. Теліги. — 1998. — С. 217. 

Київська весна / Упоряд. і ред. О.Шевченко. — К.: Видавництво 
імені Олени Теліги, 2005. — С. 11, 13, 36, 110, 122–129, 143, 143, 264, 
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Захаров Є. Жага свободи. Дзеркало тижня, № 1 (630). — 2007. — 
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Передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. — К.: Смолоскип, 2010. — 
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Макар Іван Іванович (нар. 15.01.1957, с. Галівка Старосамбірсь-
кого р-ну Львівської обл.). 

Останній радянський політв’язень, організатор опозиційних мітин-
гів у Львові 1988 р.

З карпатських бойків. 1974 р. закінчив Стрілківську школу-
інтернат. Був учасником всесоюзної олімпіади з фізики, обласних 
з математики та хімії. 1974 р. поступив у Львівський університет 
на фізичний факультет. 1975–1976 рр. разом з друзями-студентами 
створив таємну організацію «Союз борьбы за развитие», що ставила 
за мету будувати «правильний» комунізм. 

Під впливом фактів життя («Разговаривайте на человеческом 
языке!») М. поволі дозрівав до національної свідомості. Цікавився 
філософією, та не марксистсько-ленінською. Виникали конфлікти 
на семінарах. На ІІІ курсі М. обрали головою студентського нау-
кового товариства факультету. На IV курсі студенти обрали не той 
склад бюро комсомолу та профбюро, який рекомендувало партбюро. 
М. обрали головою студради гуртожитку. Ці збори партбюро визна-
ло недійсними. М. дістав тавро «націоналіст». Досі відмінник, він 
став трієчником, утратив надію на наукову кар’єру. 

З 1979 М. працював у Мшанецькій СШ Старосамбірського р-ну. 
Мав конфлікт із дирекцією щодо методів роботи. У січні 1982 вла-
штувався інженером у Львівський «Атоменергоремонт». Одружився 
з Галиною Микулич, 1983 р. народилася дочка Наталка. Працював 
інженером на заводі, у Прикарпатській геофізичній експедиції. Щоб 
заробити помешкання, поїхав на будівництво газопроводу «Урен-
гой — Помари — Ужгород», працював начальником служби радіа-
ційної безпеки. Виявив порушення, та йому пригрозили вбивством, 
отруїли. Кагебіст порадив виїхати. У червні 1984 його звільнили «за 
статтею». Їздив зі скаргою в ЦК КПРС, та марно.

Учителював на Одещині. Ним зацікавився місцевий КГБ. Надій 
заробити помешкання й тут не було. У серпні 1987 друзі прописа-
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ли М. в гуртожитку у Львові, влаштували інженером-конструктором 
в Інституті прикладних проблем математики і механіки. 

З листопада 1987 р. М. почав відвідувати дискусійний клуб 
у Будинку будівельників. Першим заговорив там українською мо-
вою. У грудні туди прийшов з лекцією про національні проблеми 
Богдан Горинь. Це було одкровення для М. Від Б. Гориня одержав 
журнал «Український вісник», допомагав йому збирати підписи під 
вимогою звільнити останніх політв’язнів. Якось спитав В. Чорново-
ла: «Пане В’ячеславе, ну, а чому ви не закликали людей зібратися біля 
пам’ятника Франку?» — «А ви чого цього не зробили?» Це було своєрід-
ною санкцією. 

У червні 1988 львів’яни зібралися біля Будинку будівельника, 
щоб створити Товариство української мови. Приміщення зачинене. 
Хтось запропонував іти до ІІ секретаря міськкому партії Адама Мар-
тинюка. М. же поставив тверду вимогу: якщо за п’ять хвилин не 
відчинять — ідемо до пам’ятника Франку. За ним пішли, тим па-
че, що його під руку взяла колишня політв’язенка художниця Сте-
фанія Шабатура. Установчими зборами ТУМ фактично керував М. 
Він призначив на 23.06 зустріч з делегатами, обраними на ХІХ пар-
тконференцію. Створили оргкомітет, до якого увійшла й Ірина Ка-
линець. Для організації зустрічі М. узяв відпустку на три дні. На 
правах ініціатора вів мітинг. Порушувалися національне, мовне пи-
тання. Мітинг мав гучний розголос в Україні, в усьому світі. На 
заклик М. 30.06 біля стадіону зібралося близько 100 тис. людей. Не 
було озвучення, тому М. призначив наступний мітинг на 7 липня 
біля пам’ятника І. Франку.

Відчуваючи, що його можуть затримати, М. напередодні мітингу 
щез. Міліція та КГБ безуспішно шукали його, а він з’явився прямо 
на мітинг о 19 год. і взяв керівництво в свої руки. Надавав слово де-
мократам, а комуністів оголошувала журналістка Вікторія Андреє-
ва. Тут М. та Б. Горині й В. Чорновіл оголосили про трансформацію 
Української Гельсінкської групи у Спілку. М. сказав, що в кожному 
селі треба поставити пам’ятник борцям за волю України. На запис-
ку, чи він має на увазі бандерівців, відповів: «Так, і тим, кого нази-
вають бандерівцями». Це стало головним звинуваченням йому після 
арешту. М. призначив черговий мітинг на 4.08 (згідно з пізнішим 
обвинувальним висновком, «закликав присутніх до організації страй-
ків та безпорядків, якщо органи влади не дадуть дозволу на проведення 
такого зборища»).

Мітинг 7 липня сколихнув Львів і всю Україну. Московська «Ком-
сомольская правда» опублікувала статтю «Байки «батьки» Макара», 
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місцева комуністична преса одностайно осуджувала його виступ і дії. 
21.07.1988 р. проти М. була порушена кримінальна справа № 181-0011, 
та вперше його викликали на допит пізно ввечері 28.07. Щоб заляка-
ти, посадили посеред зали під прожекторами, допитувало кілька осіб 
навперехрест.

04.08 зранку обласна прокуратура вчинила трус у гуртожитку 
та на роботі М., вилучила три надрукованих примірники Деклара-
ції принципів УГС. У прокуратурі йому вчинили особистий обшук 
і пред’явили звинувачення за ст. 71 («Масові безпорядки») і 1871 
(«Поширення завідомо неправдивих вигадок, що порочать радянський 
державний і суспільний лад»). Через місяць, 9.09, ст. 71 змінили на 
м’якшу — 1873 («Організація або активна участь у групових діях, 
що порушують громадський порядок»). Слідство вела група з 4 слід-
чих на чолі з начальником ІІ слідчого відділу обласної прокуратури 
В.К. Шимчуком. М. одразу оголосив безстрокову голодівку проте-
сту, яку тримав 35 діб. Перших десять діб його утримували разом 
з чотирма-п’ятьма арештантами, відтак відокремили. За час голо-
дівки втратив 16 кг ваги. Отримав з тюремної бібліотеки «Капітал» 
Маркса і сумлінно його проштудіював. 

Це був час, коли звільняли останніх політв’язнів, а за М. здій-
нялася потужна хвиля протестів в Україні і в світі. Діяв Громад-
ський комітет захисту І. Макара, який очолив голова Львівської 
філії УГС Б. Горинь. Фізично М. почувався задовільно. Примусово 
його не годували, але підтримували уколами глюкози. Бувало, що 
втрачав свідомість. Слідство допустило на побачення брата Володи-
мира, на прохання якого М. припинив голодівку. Слідчі намагалися 
зібрати докази неадекватної поведінки М., щоб запроторити його на 
психіатричне «лікування». Але дружина і брат категорично такі до-
магання відкинули.

На початку листопада М. запропонували написати покаянну за-
яву — і його звільнять. Відмовився, заявивши, що йому тут добре, 
а на волі він не має де жити. Тоді в нього відібрали всі записи і хо-
лодного вечора 09.11.1988 випхали з СІЗО. Натягнув на себе весь одяг 
і вийшов — з бородою. Того ж вечора зустрів Б. Гориня, який розда-
вав його фотографії з написом: «Свободу Івану Макару!». 15.11.1988 р. 
М. повідомили, що справа проти нього закрита переведенням за від-
сутністю складу злочину в його діях за ст. 187-1 та за недоведеністю 
участі в злочині за ст. 187-3.

Одразу включився в боротьбу. У листопаді виступив на еколо-
гічному мітингу в Києві, назвав там владу окупаційною. 10.12.1988 р. 
затриманий міліцією у Львові, звинувачений у непокорі і засудже-
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ний за ст. 185 КУпАП УРСР на 15 діб адмінарешту. 19.02.1989 звину-
вачений у порушенні порядку організації і проведення зборів: 15 діб. 
За таким же звинуваченням ув’язнений на 15 діб 12.03 — насправді 
тому, що через три дні до Львова мав приїхати М. Горбачов. Про цей 
випадок бард Андрій Панчишин склав популярну тоді пісню: «Не 
дай Боже терористів, або вискочить Макар, — міг би си зденервувати 
Ґенеральний секретар». 05.05 ув’язнений на 15 діб за участь у несанк-
ціонованому мітингу на площі Ринок. 19.05 звинувачений в тому, що 
перебуваючи в прийомнику-розподільнику неодноразово «проводив 
збори серед затриманих, у своїх виступах закликав до проведення не-
санкціонованих мітингів і демонстрацій, проти керівників радянських 
та партійних органів, за відокремлення Української РСР від СРСР». 
Суддя додав йому ще 10 діб арешту.

У листопаді 1988 р. М. вступив в Українську Гельсінкську Спіл
ку. Будучи противником пункту її Декларації про конфедерацію, 
навесні 1989 вийшов з УГС. Створив разом з Г. Приходьком Ініціа-
тивну групу відновлення УНР, але й там був недовго. Брав участь 
у кількох нарадах представників ініціативних груп національноде
мократичних рухів народів СРСР. Востаннє виступив публічно вліт-
ку 1989 р. на горі Маківка, назвавши радянську владу і її війська 
окупаційними.

З літа 1989 М. не проявляв політичної активності, повернув-
ся до наукової роботи, мав намір захищати дисертацію. Але друг 
Василь Федорчак повідомив, що до Верховної Ради УРСР у Старо-
самбірському окрузі № 279 висувається майже виключно совєтська 
номенклатура і запропонував М. висуватися. Переміг у І турі, на-
бравши 52% голосів, і 04.03.1990 р. став депутатом. 

Деякий час був членом фракції «Народна Рада», працював сек-
ретарем комісії з питань законодавства і законності. 1993 р. М. по-
дав у Генпрокуратуру повідомлення про злочин прем’єр-міністра 
Л.Кучми. 13.03.1995 зареєстрував свою газету «Опозиція», де публі-
кував свої позови та статті. 16.11.1995 р. Генпрокуратура порушила 
справу проти М., вироком Ватутінського районного суду м. Києва 
від 27.06.1996 р. М. був засуджений на 2 р. позбавлення волі з від-
строченням виконання на два роки. Під час суду М. 37 діб тримав 
голодівку.

З 1991 р. М. навчався на заочному відділенні університету 
ім. Т. Шевченка і 21.06.1996 одержав диплом юриста. З листопада 
1998 працює адвокатом, веде низку політичних справ. Викладає 
конституційне право. Живе в Києві.
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МАРКОСЯН РАЗМІК ГРИГОРОВИЧ

Маркосян Размік Григорович (вірм. Ռազմիկ Մարկոսյան, нар. 
21.12.1949 р., м. Єреван, Вірменія).

Член Національної об’єднаної партії (НОП), Організації незалеж-
ності Вірменії.

У 1972–1974 навчався на факультеті культурології Єревансько-
го педінституту. Вів у НОП організаційну роботу, створив друкар-
ню. У 1974 р. надрукував великим накладом дві листівки під назвою 
«Вірмени!», організував їх поширення. 28.02.1974 заарештований. Че-
рез брак доказів через три доби звільнений. Знову заарештований 
19.06.1974 за звинуваченням у проведенні «антирадянської агітації 
і пропаганди» (ст. 65, ч. 1 КК ВірмРСР), а також за «участь в антира-
дянській організації» (ст. 67) та «підробці документа» (ст. 213).

Після арештів НОП стала на легальний шлях: почала відкри-
то пропагувати ідею незалежності, закладену в програмі партії. 
05.08.1974 М., лідер партії Паруйр Айрікян і ще 10 їхніх товаришів 
оголосили в слідчому ізоляторі КДБ триденну голодівку на підтрим-
ку свого звернення до Ґенерального секретаря ООН Курта Вальдгай-
ма з пропозицією створити міжнародну комісію для розслідуван-
ня злочинів радянської влади проти народу Вірменії і надати мож-
ливість підготувати референдум про вихід Вірменії зі складу СРСР 
згідно з чинною Конституцією. М. закінчив свою захисну промову 
на суді закликом: «Хай живе вільна і незалежна Вірменія!». Дістав 
4 р. ув’язнення та 2 р. заслання. 

Карався в таборі ЖХ-385/19, сел. Лєсной, Мордовія, де близький 
був з українцями Зоряном Попадюком, з колишнім вояком УПА 
Романом Семенюком. У лікарні табору ЖХ-385/3-3 у сел. Бараше-
во познайомився і зблизився з Василем Стусом. 15.09.1975 М. ра-
зом з трьома десятками молодих політв’язнів різних національнос-
тей етапований у табір ВС-389/37 (сел. Половинка Пермської обл.). 
День радянського політв’язня, 30 жовтня, там був відзначений голо-
дівкою. У переддень 10 грудня — Дня прав людини — перекинутий 
до табору ВС-389/35 (ст. Всехсвятська), у лютому 1975 р. повернутий 
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у Мордовію, в табір ЖХ-385/3-5 (сел. Барашево), де відбували термін 
В’ячеслав Чорновіл і Василь Долішній. 

02.02.1976 М. став на Статус політв’язня і дотримувався йо-
го 107 діб. Після 30 діб карцеру М. і В. Чорновола госпіталізували 
в лікарняному відділенні ЖХ-385/3-3. Скориставшись нагодою, во-
ни вдосконалили Статус політв’язня. (т. зв. «Мордовський варіант»). 
В’язні дотримувалися його під час 100-денного поетапного голоду-
вання 1977 р.

05.12.1976, в день Конституції СРСР, вірмени провели голоду-
вання з вимогою референдуму на предмет виходу Вірменії з СРСР. 
Їхню вимогу підтримали 15 політв’язнів різних національностей 
(росіяни, євреї, українці, литовці), за прикладом В. Стуса оголосив-
ши себе іноземними членами-симпатиками НОП. 

У заяві на День українських політв’язнів 12 січня 1977 (сел. Лєс-
ной) М. написав, що щодо української інтелігенції здійснюється «бі-
лий» геноцид, і закінчив заяву словами: «Хай живе вільна і незалеж-
на Україна!». Цю заяву схвалили Чорновіл і Стус. Вона стала одним 
з пунктів його другого засудження.

21.04.1977 М. вдруге перейшов на Статус політв’язня. 30-денне 
перебування в карцері різко погіршило його здоров’я. М. тричі ви-
носили в санчастину для промивання шлунка. В. Чорновіл оголосив 
у карцері, що припиняє одноденні (через день) голодування і почи-
нає безстрокову голодівку з вимогою звільнити М. з карцеру. Його 
підтримали інші в’язні карцеру. У той же день М. перевели в санчас-
тину, а через кілька днів відправили до лікарні ЖХ-385/3-3 (сел. Ба-
рашево), а потім у Єреван. Там він оголосив триденну голодівку про-
тесту проти переслідувань НОП за вимогу незалежності Вірменії. 
З Єревану спецетапом, літаком, його перевели до Свердловська. Звід-
ти літаком до Пермі, далі потягом до табору ВС-389/35 (сел. Цент-
ральний). Тут він спілкувався з українцями Є. Сверстюком, Є. Про-
нюком, В. Марченком, Я. Микитком, запобіг провокаціям проти 
старих політв’язнів — повстанців В. Підгородецького і Ст. Сороки, 
за що знову був кинутий у карцер.

У лютому 1978 р. М. відправлений на заслання в радгосп Кен-
бідаік Курганджінського р-ну Целіноградської обл., Казахстан, де 
працював на будівництві. Тут він продовжує брати участь в акціях 
політв’язнів, відзначає спільні, вірменські й українські акції одно-
денним голодуванням. 

У 1980 р. М. потрапив під «олімпійську чистку»: в останні дні 
заслання, 27.04, він знову був заарештований за сфабрикованим зви-
нуваченням у намірі втекти з заслання. Щоб будь-якою ціною засу-
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дити М., з полиць КДБ дістають його заяви 1977–1978 рр. і звину-
вачують у «поширенні завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять 
радянський державний і суспільний лад». Зокрема, інкримінували 
чернетки заяви Ґенеральному прокуророві СРСР від 12.01.1979, де 
сказано, що кращі діячі культури і мистецтва України заарештовані 
і перебувають в ув’язненні за свої переконання, що здійснюється ге-
ноцид щодо української інтелігенції. Засуджений до 3 р. ув’язнення. 
У кількох країнах Європи були створені комітети захисту М. За ка-
саційною скаргою термін був скорочений до 1 р. позбавлення волі. 
Карався в кримінальному таборі в с. Новий Узень (Мангишлаксь-
ка обл., Казахстан), потім у м. Шевченко.

За час ув’язнення М. побував у 37 слідчих ізоляторах, пересиль-
них тюрмах і таборах, більше 200 діб провів у карцерах. 

Звільнений у квітні 1981 р. У Єревані М. 2 р. перебував під ад-
міністративним наглядом. У 1983–1989 навчався в Єреванському 
політехнічному інституті. 

У 1987 р. М. та П. Айрікян створили Вірменський комітет захис-
ту політв’язнів. Цей Комітет 8.09 разом з Українською ініціативною 
групою захисту політв’язнів увійшов до Міжнаціонального комітету 
захисту політв’язнів (Вірменія, Грузія, Україна, країни Прибалтики). 
М. брав участь у нараді Міжнаціонального комітету у 12–14.01.1988 
в Єревані.

У 1987 р. М. стає одним із засновників «Об’єднання національ-
ного самовизначення» (ОНС). Співзасновник «Незалежної армії», зго-
дом член складу командирів ополченців «Сюнік». У 1998–2000 рр. — 
голова громадської організації колишніх політв’язнів «Клуб-65». 
У 2000–2002 — Голова державної ради у справах релігії при Уряді РВ, 
член Комітету з прав людини при Президенті РВ. З 2002 — радник 
прем’єр-міністра з питань релігії та національних меншин.

М. був другом і соратником багатьох українських політв’язнів. 
Особливий пієтет зберігає до Василя Стуса. Він вивіз із Мордовсь-
ких таборів його вірші, переписані В. Овсієнком, 2010 р. допоміг Ра-
фаелу Папаяну перекласти частину з них на вірменську мову і вида-
ти їх. Готує книжку перекладів В. Стуса. 

Бібліоґрафія:

Размік Маркосян. Я мав честь бути близьким товаришем В. Сту-
са… // Кур’єр Кривбасу», № 6. — 1999. 
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Мар’ян Борис Тихонович (молд. Marian Boris, нар. 27.09.1936, 
с. Красногорка Тираспольського повіту Молдавської АРСР (нині 
с. Красна Гірка Придністровської республіки).

З найперших шістдесятників, поет, перекладач, публіцист.
Народився у молдавській сім’ї в селі на лівому березі Дніст-

ра. Батько брав участь в антибільшовицькому русі, у 30-х рр. був 
ув’язнений як противник колективізації, 1944 р. був репресований 
за звинуваченням у співпраці з румунськими властями. Брат же 
Олександр був комсомольцем, комуністом, головою колгоспу. Сест-
ра Анна 1947 р. почала вчителювати в с. Тараклія Кайнарського р-ну 
(нині Молдова), куди 1948 р. переїхали й Борис із матір’ю. Там він 
1953 р. закінчив 10-й клас. Змалечку мав потяг до літературної твор-
чості, публікував вірші в районних газетах, рано визначив свій рід 
занять: журналістика. 

1953 р. М. успішно склав вступні екзамени до Кишинівсько-
го університету, але дізнавшись, що в Київському університеті від-
крився факультет журналістики, подав клопотання до Міносвіти 
СРСР про переведення його в КДУ. Наказом міністра освіти СРСР 
був зарахований на 1-й курс поза конкурсом з наданням місця в 
гуртожитку. Оскільки більшість дисциплін читалися українською 
мовою, М. з допомогою однокурсників швидко опанував українську 
мову, вивчав українську історію й культуру. Цілком зосередився на 
навчанні, відзначався працелюбністю, позалекційний час проводив 
у читальні бібліотеки. Уже після першого семестру став відмінни-
ком. Був комунікабельний, дотепний і життєрадісний. Писав вірші 
й оповідання, працював над історичною драмою «Олександр Лепуш-
няну», вів щоденник. 

У березні 1956 р. зірваним з лекцій студентам представники 
Сталінського райкому КПУ м. Києва зачитали в актовому залі КДУ 
чотиригодинну доповідь першого секретаря ЦК КПРС М.С. Хру-
щова на ХХ з’їзді «Про подолання культу особи та його наслідків». 
Доповідь викликала піднесення у молодих людей, надії на демок-



1207

МАР’ЯН БОРИС ТИХОНОВИЧ

ратизацію суспільства. Вільнодумна молодь не дуже приховуючись 
обговорювала найрізноманітніші варіанти соціальної перебудови. Та 
реальність швидко остудила ентузіазм. Вразило придушення масо-
вого антикомуністичного руху в Польщі, особливо ж кривава розп-
рава 04–11.11.1956 р. з повсталим Будапештом.

Найповніше виклав пакет назрілих проблем четвертокурсник 
М. у власноручно написаній «Програмі-мінімум демократичної пе-
ребудови суспільства». Ось найголовніші її положення:

1. Ліквідувати кастовість і привілеї членів КПРС.
2. Оголосити бюрократизм кримінальним злочином і повести 

з ним нещадну боротьбу.
3. Реорганізувати комсомол, надавши йому державних функцій.
4. Зміцнити й розширити суверенітет республік.
5. Наділити селян землею від одного до трьох гектарів.
6. На заводах і фабриках передати управління виборним робіт-

ничим комітетам.
7. Наполовину знизити податки з селян і на четвертину з робіт-

ників і інтелігенції.
8. Дозволити масові мітинги, демонстрації, зібрання та інші 

форми волевиявлення громадян, окрім збройних заколотів.
9. Скоротити до розумних меж армію.
10. Обмежити повноваження прокуратури.
11. Створити в судах Ради засідателів і наділити їх широкими 

повноваженнями.
12. Оприлюднити матеріали утаємничених і незрозумілих гро-

мадянству судових процесів часів сталінізму.
13. Ліквідувати цензуру.
14. Надати періодичній пресі право оприлюднювати різні точки 

зору з проблем господарського та державного вдосконалення.
15. Не переслідувати за пропаганду різних філософських, есте-

тичних та правових поглядів, окрім відверто націоналістичних та 
фашистських.

16. Дозволити розповсюдження й продаж зарубіжних книжок, 
газет, журналів.

17. У міжнародному житті продовжувати боротьбу за мир і спів-
робітництво з усіма країнами світу.

18. Ввести в практику широку гласність усіх урядових перего-
ворів і угод.

19. Дозволити вільний виїзд і в’їзд у країну всім бажаючим гро-
мадянам.

20. Дати цілковиту автономію університетам.
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21. Забезпечити студентам таку стипендію, яка гарантувала б 
середній життєвий рівень.

Будучи людиною самокритичною, М. у середині грудня 1956 р. 
дав прочитати «Програму-мінімум» кільком однокурсникам, щоб 
зробили зауваження. Одна «чесна і принципова» однокурсниця ви-
явила належну «пильність» і донесла на Б. в партком університету. 
Наступного ранку Б. викликали в партком. Там йому запропонували 
показати «секретний документ». Студент вийняв «Програму» зі своєї 
валізки і поклав на стіл, пояснивши, що це перший варіант листа 
до ЦК КПРС, написаний з метою допомогти партії демократизува-
ти суспільство, підвищити життєвий рівень радянського народу до 
світових стандартів.

Про «Програму-мінімум» стало відомо тодішньому першому 
секретареві ЦК КПУ Олексію Кириченку. Він велів репресивним 
органам: «Разобраться до истоков!». Туди ж, у КГБ, надійшов розло-
гий донос секретаря партбюро курсу М.Чорного про зошит з віршами 
М. Керівництво факультету направило на ім’я ректора КДУ доповід-
ну записку, в якій пропонувало виключити студента М. «як людину 
ідейно незрілу і не підготовлену до виконання почесного обов’язку ра-
дянського журналіста». 28.12.1956 КГБ при РМ УРСР порушив про-
ти М. кримінальну справу. Ректор КДУ акад. І.Т.Швець наказом від 
04.01.1957 виключив М. з університету як такого, що «зганьбив високе 
звання радянського студента». М. знімався з різних обліків і збирався 
поїхати на цілину. 

Але партком організував 07.01.1957 збори партійно-комсомоль-
ського активу, куди прибули відповідальні особи з ЦК КПУ, Мінос-
віти. Тон задав секретар партбюро факультету журналістики В. Ру-
бан: «Мар’ян і його однодумці пішли на повідку в наших ворогів. Таким 
антисоціалістичним, контрреволюційним елементам не місце в універ-
ситеті. А тим паче в комсомолі».

Парторг курсу М. Чорний вказав на ще одного «контрреволю-
ціонера» — студента Дамаскіна, який поділяв погляди М. Студент 
Іван Пашков з Харкова та Дамаскін пробували захищати товариша, 
але ректор Швець заявив: «Гниль эту нужно решительно ликвидиро-
вать».

Тим часом декан факультету на допиті у слідчого КГБ Жилен-
кова заявив: «Считаю необходимым заявить, что Марьяна необходимо 
немедленно изолировать, так как он своим присутствием в универси-
тете оказывает разлагающее влияние на студентов».

12.01.1957 за санкцією заступника прокурора УРСР Ардиріхіна 
група оперативників прибула о 23:45 до університетського гуртожит-
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ку на Солом’янці і вчинила обшук у кімнаті № 28, де жив М. Вилу-
чили 11 рукописів, зокрема, творчий доробок 20-річного студента, 
а саме: роман «Зелен Днестр», повість для дітей «Там, где звезды 
гаснут», загальний зошит із написом на червоній палітурці «Стихи», 
наукову працю «Житомирська партизанська дивізія ім. Щорса», ін-
термедію в шести картинах «Діти мої, діти», народну повість «Натка-
куропатка и ее братик Витька», історичну трагедію «Александр Ле-
пушняну», новелу «Письмо пришло с опозданием», грубий зшиток зі 
щоденниковими записами, прозові шкіци без заголовків, записник 
із різними заготовками для майбутніх творів. 

На Володимирській, 33, йому насамперед запропонували звичну 
форму самодоносу: написати розширену автобіографію. На допитах 
і на зводинах віч-на-віч з однокурсниками М. незмінно стверджував, 
що пакет пропозицій для ЦК КПРС склав самостійно, без натхненни-
ків і співавторів, з єдиною метою: допомогти партії усунути недоліки.

Слідство призначило експертну комісію, яка мала визначити 
політичну й ідеологічну сутність рукопису «Програми-мінімум». Ек-
сперти — кандидат філологічних наук Шубравський В.Є. і кандидат 
історичних наук Стоян Ф.К. — оцінили рукопис як чорновий начерк 
рекомендацій часткової перебудови суспільно-політичних порядків 
з метою поліпшення справ, хоча й відзначили, що автор належить 
до політично незрілих та наївних людей, які сприймають ворожу за-
рубіжну пропаганду і провокаційні чутки. 

Експерти не кваліфікували його вчинок як зловмисну дію «воро-
га народу». «Рукопись «Минимум» не содержит прямых выпадов против 
Коммунистической партии, советского правительства и нашего наро-
да. Но объективно по своему содержанию, по своей идеологической и по-
литической направленности некоторые ее пункты выражают чуждую 
советскому строю идеологию… Автор рукописи не имеет определенной, 
четко выраженной программы. Его работа представляет собой смесь 
известных ему лишь понаслышке всевозможных слухов о «зарубежье» 
и клеветнических измышлений реакционной прессы и радио об СССР».

Щодо літературних творів рецензент Ю. Скрипниченко, завіду-
вач відділу літератури й мистецтва редакції газети «Київська прав-
да», відзначав наявність в автора літературного і художнього хисту, 
але він знайшов у них антирадянські, контрреволюційні вигадки, 
наприклад: «О черноокая Молдавия моя! Где ты? Ты маленькая и чес-
тная девчонка, тебя насилуют толстопузые бюрократы, узаконенные 
аракчеевы и унтер-пришибеевы…». І зробив висновок: «Дело не в фак-
тах, а в тенденции. А она, к сожалению, у молодого человека от начала 
до конца контрреволюционная».
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Як під час слідства, так і на суді, що відбувся 25.04.1957, обви-
нувачений М. тримався гідно й безстрашно. Він ні в чому не розка-
ювався й не плазував перед суддями, благаючи пощади, а з гідністю 
відповів на фальсифіковані звинувачення: «О том, что некоторые 
пункты составленного мною так называемого «Минимума» содержат 
чуждую советскому строю идеологию и направлены частично на пере-
устройство общественно-политической жизни нашей страны, я при-
знаю, но этим я хотел усовершенствовать наше общество, демократи-
зировать его и улучшить благосостояние народа. В «Минимуме» я из-
ложил свое мнение и свои предложения, однако распространением их 
я не занимался. А то, что я давал читать свою «программу» друзьям 
и некоторым другим студентам, в том числе и коммунистам, то это 
я не считаю пропагандой, так как я давал читать с той целью, чтобы 
они дали мне свою оценку и помогли разобраться в этих вопросах...».

Київський обласний суд під головуванням Євтюхова за звичним 
сценарієм проштампував продиктований з горішніх щаблів влади 
вирок: ув’язнити М. строком на 5 р. у виправно-трудових таборах без 
поразки в громадянських правах. 

Карався М. у Мордовії, в таборах «Дубравлагу». Звільнений 
1962 р. Жив у рідному селі. Закінчив заочно Літературний інсти-
тут ім. Горького в Москві. Реабілітований 1990 р. Член Спілки жур-
налістів Молдови, автор кількох книжок літературних творів, пуб-
ліцистики. 

У травні 2003 р. М. приїздив на 45-річчя закінчення своїми одно-
курсниками факультету журналістики — уже як відомий поет і пуб-
ліцист, головний редактор урядової газети «Независимая Молдова».
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Мельник Юрій Іванович (нар. у кінці 1940 р., записаний 01.01.1941 р. 
в с. Гуляй-Поле Криничанського р-ну Дніпропетровської обл.).

Історик, учитель, прихильник реформування наукового знання.
З родини сільських інтелігентів-соціалістів, що брала участь 

у революційних подіях. Батько Іван Антонович (1903–1975), мати 
Марія Семенівна Рященко (1915–2001) — службовці. 

Юрій 1952 р. закінчив 4 класи в Гуляй-Полі, відтак жив з бать-
ком на Кубані, на Далекому Сході. 1955 р. повернувся до матері 
в Горлівку (Донеччина), де закінчив у 1958 р. середню школу № 59. 
До речі, був звільнений від вивчення української мови та літератури. 
Був не по роках інтелектуально розвинений, начитаний. Закінчив-
ши школу, працював розмітником та фрезерувальником на машино-
будівному заводі № 21. 1959–1962 навчався в автотранспортному тех-
нікумі в Дніпропетровську. 1962–1965 служив в армії в Богодухові 
та Кіровограді, навчався в школі сержантів у Десні, демобілізувався 
в Кіровограді. Уже там мав конфлікти ідеологічного характеру, вий-
шов з комсомолу. Ним зацікавився КГБ, та обійшлося гауптвахтою, 
де читав Маркса.

Після демобілізації працював інженером у ПАТ «Донбасенерго» 
в Горлівці. 

1966–1972 навчався стаціонарно, а потім заочно на історичному фа-
культеті Донецького держуніверситету за фахом історик-суспільствозна-
вець. Зрозумівши під час навчання суть та спрямованість русифікації, 
свідомо повернувся до українства. З 1968 р. на педагогічній роботі.

З 1972 р. М. жив у Києві, наполегливо працював у наукових 
бібліотеках, самостійно шукаючи шляхів усунення кризових явищ 
у системі сучасного наукового знання. Намагався вступити до ас-
пірантури. Спілкувався зі вцілілою після арештів українською ін-
телігенцією. 

1976 р. повернувся в Горлівку, викладав історію в училищах та 
школах. У позаробочий час спілкувався виключно українською мовою. 
Вегетаріанець, захопився йогою, самолікуванням. Така поведінка зда-
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лася КГБ підозрілою, і 2.04.1981 р. М. був заарештований за звинува-
ченням у проведенні антирадянської агітації і пропаганди (ч. 1 ст. 62 
КК УРСР). Справи як такої не було: знайшли кілька нестандартних 
висловлювань і записів, а саме переклад «2000 слів Чехословацької 
весни» та особисті записники. Засуджений 14.08.1981 р. Донецьким 
облсудом до 7 р. ув’язнення в таборах суворого режиму та 5 р. заслан-
ня. Карався в таборі ЖХ-385/3 у сел. Барашево Мордовської АРСР, 
де в то й час були Д. Мазур, Ф. Анаденко, Ю. Бадзьо, М. Крайник та 
ін. Брав участь в акціях протесту. В зоні став чистим вегетаріанцем. 
З 1973 по 1987 (до самого звільнення) практично не ходив до їдальні, 
беручи в ларку сирі овочі та пайку хліба на кухні. Внаслідок цього 
перехворів цілою низкою хвороб. На час звільнення важив 54 кг.

Звільнений 04.02.1987 р. за Указом ПВР СРСР під час кампанії 
«помилуванння», хоча не просив його. Реабілітований 1992 р. за За-
коном УРСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Ук-
раїні» від 17.04.1991 р.

Працював лаборантом у Донецькому політехнічному інституті, 
вчителював у школах № 16, № 75 та № 58 у Горлівці. З 2001 на пенсії 
за віком.

Як прихильник реформ на основі реформованого наукового 
знання, маючи своє бачення всього комплексу суспільних проблем, 
брав активну участь у «перебудові». Був серед організаторів Народно
го Руху, УРП, «Просвіти» та Товариства репресованих в м.Горлівка та 
в Донецькій обл. Висувався кандидатом у народні депутати України 
на виборах 27.03.1994 р. Після того відійшов від політичних справ.

Захоплюється філософією науки й релігії, езотеричними знан-
нями, народною медициною, городництвом. У себе вдома відтворив 
«Родинний храм українського Рідновіра XXI століття».

Живе в м. Горлівка. Має сина Вадима 1962 р.н.
Залишається «дисидентом» і в незалежній Україні, безрезультат-

но шукаючи підтримки серед «патріотів перебудови» в плані просу-
вання своєї «Реформи системи сучасного наукового знання» та ре-
формування всіх сфер суспільного життя на цьому підґрунті — в ос-
віті, в ідеології, політиці та державотворенні в цілому.

Бібліоґрафія:

Інтерв’ю 20.09.2011.
Архів Ю. Мельника.

Василь Овсієнко
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Мельничук Тарас Юрійович (нар., за документами, 20.08.1938, 
насправді 20.08.1939 в с. Уторопи Косівського р-ну Івано-Франківсь-
кої обл. — п. 29.03. 1995, м. Коломия).

Поет. Політв’язень (1972–1975, 1979–1982). Лауреат премії 
ім. В. Сосюри (1990), Державної премії ім. Т. Шевченка (1992).

Народила його мати-гуцулка Ганна Іванівна від Юрія Степа-
новича Мельничука, сільського майстра, що мав золоті руки: був 
ковалем, стельмахом, ткачем. Сім’я була релігійна. Дитинство, за 
словами М., було погане: війна, шанці, німці, москалі, мадяри… 

Після закінчення семирічки продовжив навчання в Яблунівсь-
кій СШ, яку закінчив 1955 р. Склав екзамени на факультет жур-
налістики Львівського держуніверситету, однак його не прийняли. 
Повернувся додому, оженився на вродливій коханій дівчині Марії 
Залуцькій. Шлюб реєстрували в кінці травня, вінчалися в церк-
ві у липні. Але перед одруженням Тарас устиг ще поїхати на лісо-
розробки в Республіку Комі і на шахти Донеччини. Поет розумів, 
що без знання життя з нього в літературі нічого путнього не вийде. 
Та й не приймуть на навчання без стажу роботи.

Восени 1957 р. 19-річний юнак попрощався з вагітною дружи-
ною. Його призвали на військову службу і повезли у Приморський 
край. Коли Микита Хрущов затіяв велике скорочення Збройних Сил, 
то достроково звільняли хворих і одружених. Тому Тарас прослужив 
усього 8 міс. Дружина Марія народила дочку Ярославу.

1958 поступив на філфак Чернівецького університету. Два роки 
його обирали старостою групи. Багато писав, але не так, «як усі». Він 
мав новаторський талант. Міг за ніч написати 15–20 віршів. Ніколи їх 
не правив, тому вони не завше рівні. Фізично не вправлявся їх запи-
сувати: вірші самі приходили з Неба, від Місяця, якого дуже любив. 
Не дуже дбав про їх збереження. Більше їх пропало, ніж збереглося.

З Чернівецького університету (1968–1972) його двічі виключа-
ли, закінчив 3 курси. Заочно навчався в Літературному інституті 
ім. М. Горького в Москві.
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За комсомольською путівкою їде до Кривого Рогу будувати гір-
ничо-збагачувальний комбінат, асфальтував там вулиці й дороги. 
Працював у геодезичній партії в Томській обл., теслярував у Крас-
ноярську, був молотобійцем, вантажником, слюсарем на Одеській 
залізниці. Бунтівна доля (Тарас грецькою мовою означає «бунтар») 
не давала йому засиджуватися довго на одному місці. 

Повернувся в Україну в 1964 р. Працював у кількох районних га-
зетах (Хотин, Глибока, Косів, Богородчани, Верховина). Навесні 1964 
в журналі «Дніпро» дебютував добіркою поезій. Його стали запрошу-
вати в літстудії. Збірка «Несімо любов планеті» вийшла 1967 р.

Друга дружина Тетяна, з якою жив «на віру», народила сина Ві-
талія, однак вони також розійшлися. 

24.01.1972 р. М. арештували за рукопис поетичної книжки «Ча-
га». У ній київські цензори виявили з десяток віршів, які потрак-
тували як антирадянські. У його помешканні в Уторопах проведе-
но обшук і конфісковано весь літературний доробок. Інкримінова-
на «антирадянська агітація і пропаганда», хоча у віршах зовсім не 
йшлося про радянську владу. Це був біль за Україну. Засуджений 
в Івано-Франківську 11.05.1972 на 3 р. таборів суворого режиму за 
ст. 62 ч. 1 КК УРСР. Спрямовано до 36-го табору в Пермську обл. 
Брав активну участь у протестних акціях політв’язнів. М. — автор 
скарги на ім’я прокурора РФ щодо нелюдського ставлення нагля-
дачів до політв’язнів. Записані вірші давав друзям, але, здавалося, 
не дбав про їхню долю. Це був клопіт друзів, зокрема, М. Горбаля, 
Л. Лук’яненка. Однак далеко не всі вони вийшли на волю. Руко-
писну збірку на цигарковому папері сам мусив знищити. Тримався 
в зоні дещо відсторонено і неприкаяно. Але 12.10.1974 розпочав го-
лодування на знак протесту проти відмови табірного лікаря надати 
потрібну медичну допомогу І. Світличному. 

М. звільнено в січні 1975. Повернувся в рідне село. За відмову за-
судити минуле його не прописували і не дали можливості працювати. 
Виїздив на заробітки до Новосибірська. Влітку 1976 повернувся додому.

Вдруге заарештований у січні 1979. Його вдарили кулаком 
у зуби, він вибив у хулігана ножа. Ніж приписали йому. Ст. 206, 
ч. 3 КК УРСР, «злісне хуліганство». Місяців два М. переховувався 
в Д. Гриньківа в Коломиї та у В. Шовкового в Печеніжині. Але не 
дуже ховався, появлявся на людях. Його вистежили й заарештували. 
Засуджений у квітні 1979 в Косові на 4 р. позбавлення волі. Спря-
мовано в кримінальну зону ІВ-301/86 у Вінницю. Про те, що Тарас 
пише вірші, знав лише один кишеньковий злодій, який майстерно 
ховав їх. Розлучена дружина приходила на побачення і виносила 
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вірші на волю. Його в зоні відвідали поети Ніна Гнатюк і Дмитро 
Павличко (з ним колись навчалися в одній школі). У свої гіркі часи 
Тарас ховався за псевдонімами: Олег Чорнобог, Станіслав Галич, Зі-
новій Кайлос, Мирослав Кокіль, Світозар Бойшак.

1982 р. М. звільнено. Того ж року його запроторили у психлікар
ню в с. Джурів Косівського р-ну. Лікували від алкоголізму. Це бу-
ло катування великими дозами ліків з метою знищити поета. Друзі 
(Д. Гриньків) 1985 р. вирішили викрасти його. Але він сам утік за дві 
години до викрадення і чекав їх за селом. Переховувався в Коломиї, 
у Снятині. Та через місяць знову з’явився на людях. Його спіймали 
і запроторили в Підмихайлівці — Івано-Франківську централізова-
ну психлікарню. Випустили аж після Чорнобильської трагедії.

1982 р. в м. Торонто у видавництві «Смолоскип» ім. В. Симонен-
ка з’явилася друком без відома і згоди автора збірочка «Із-за ґрат» — 
28 віршів, написаних в ув’язненні. 1990 р. у Великобританії вийшла 
книга поезій М. «Строфи з Ґолґофи». Поет розгортав у віршах власне 
тлумачення пракоренів українського народу, його історичного буття 
й духовного космосу. М. не озирався ні на кого — тільки на свою 
Україну, до якої був прикутий словом. Незаперечний, новаторський 
талант його — рідкісний, він увібрав у себе вільний дух карпатсь-
ких гір і розмай східноукраїнських степів. «Справжній Тарас Мель-
ничук — у своїй поезії. Там його шукаймо» (М. Жулинський). Збірка 
«Князь роси» з’явилася аж 1990 р. Одразу прийнятий в СПУ.

Того ж 1990 р. якісь нечестивці в день його народження спали-
ли материну хату, де зберігалися цілі валізи віршів, книги. А він тої 
ночі ночував у приятеля. 

Одного дня працівники Служби Безпеки України зробили кра-
сивий жест: з архіву взяли рукопис поетичної збірки «Чага» і вручили 
авторові. Сигнальний екземпляр йому принесли за декілька днів до 
смерти.

1991 р. М. присуджено літературну премію імені В. Сосюри за 
книжку «Князь роси». Премія ім. Т.Шевченка присуджена 1992 р.

Останні роки жив у Коломиї. Похований там, де стояла їхня 
хата в Уторопах.
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Мілявський Леонід Ізраїльович (нар. 13.10.1951 в Києві).
Учитель іноземних мов, перекладач, член Київського демократич-

ного клубу та Українського культурологічного клубу.
З родини вчителя. 
1974 закінчив факультет іспанської мови Київського педаго-

гічного інституту іноземних мов. 1974–1975 працював учителем іс-
панської мови в Київській середній школі № 204. 1975–1976 служив 
у лавах Радянської армії у Вінницькій обл. 1976–1981 був переклада-
чем з німецької мови в Українському науково-дослідному інституті 
науково-технічної інформації (Київ). 

1979 разом з друзями взяв участь у створенні самвидавського аль-
манаху «ХЛАМ» («Художньо-літературний альманах молоді»), в яко-
му були опубліковані позацензурні літературні твори, есеї тощо.

1980 разом з Ларисою Лохвицькою, Інною Чернявською та Сер-
гієм Набокою заснував незалежний Київський демократичний клуб 
(КДК), у рамках якого відбувалися філософсько-релігійні, літера-
турні семінари, точилися дискусії з політичних, ідеологічних питань, 
читання та обговорення «сам»- і «тамвидаву», зокрема, еміґрантсько-
го журналу «Континент» (Париж), творів заборонених в СРСР «ан-
тирадянських» авторів, у т. ч. О. Солженіцина, А. Сахарова, М. Вос-
ленського, М. Руденка, В. Чорновола, В. Мороза та ін.

У липні 1980 разом з однодумцями склав текст заклику підтри-
мати бойкот «Олімпіади-80» в СРСР через радянську окупацію Аф-
ганістану. У тому ж році КДК створив «Маніфест», в якому, зокрема, 
містився програмний пункт «дезінтеґрація радянської імперії». 

Пізно ввечері 11.01.1981, напередодні Дня українського політв’язня, 
разом з Л. Лохвицькою, І. Чернявською, С. Набокою та його дружи-
ною Наталкою Пархоменко М. був заарештований поблизу станції 
метро «Більшовик» під час розклеювання листівок, в яких вислов-
лювалась солідарність з українськими політв’язнями, приблизно та-
кого змісту: «Співвітчизники! 12 січня — День українського політв’язня. 
Підтримаймо тих, хто карається в радянських тюрмах!». 



1218

МІЛЯВСЬКИЙ ЛЕОНІД ІЗРАЇЛЬОВИЧ

Усі були звинувачені за ст. 187-І КК УРСР «Поширення завідомо 
неправдивих вигадок, що паплюжать радянський державний та сус-
пільний лад». Н. Пархоменко, яка мала малу дитину, була звільнена.

Слідство вів старший слідчий Прокуратури м. Києва В.Б. Тан-
цюра.

29.06.1981 р. М. був засуджений Київським міським судом (про-
курор — Абраменко Л.М., суддя — Майбоженко В.Н.). (За часів не-
залежності прокурор Абраменко оприлюднив декілька книг про 
політичні репресії в Україні, промовчавши, однак, про свою в них 
активну участь).

З 1981 по 1984 відбував 3-річний термін ув’язнення в таборах 
загального режиму ЮЗ-17/7 Херсонської обл., а також у ВТК Ми-
колаївської та Донецької обл. Восени 1981 став свідком повстання 
в’язнів ЮЗ-17/7 проти сваволі наглядачів. Після придушення пов-
стання кільканадцять його активних учасників отримали додаткові 
терміни ув’язнення, проте «безпредєл» ущух. Був запроторений на 
10 діб у ШІЗО за «невиконання норми виробітку», втім, справжньою 
причиною була, очевидно, вказівка кадебістів (які тоді навідалися 
у табір) припинити спілкування М. з іншим політв’язнем — Едуар-
дом Крицьким. Після цього обох перевели в інші табори. 

Звільнений у січні 1984 р. Працював малярем.
1987 став членом-засновником Українського культурологічного 

клубу, певний час очолював у ньому філософську секцію. 04.10.1987 
виступив на зборах Клубу з доповіддю «Білі плями української іс-
торії», в якій особливу увагу було приділено темі голодомору в Ук-
раїні 1932–1933 рр. Доповідь отримала широкий суспільний резо-
нанс і спричинила шалене цькування УКК на сторінках офіційної 
радянської преси (початок якому поклала стаття О. Швеця у газеті 
«Вечірній Київ» за 19.10.1987, у якій Клуб було названо «послужли-
вим ретранслятором ворожих нам радіоголосів»).

У грудні 1989 отримав 5 діб арешту за участь у «несанкціоно-
ваній демонстрації», організованій тодішніми «неформальними ор-
ганізаціями».

У 1989 М. стає співредактором газети «Голос Відродження» — 
першої легальної незалежної газети в Україні. Тоді ж починає пра-
цювати політичним оглядачем української редакції Радіо «Свобода». 
Наприкінці 1989 разом з С. Набокою та С. Рябошапкою засновує 
першу в Україні незалежну інформаційну агенцію «Республіка» 
(УНІАР). Редактор «Новин УНІАР» на телеканалі ЮТАР, автор 
низки інформаційно-аналітичних програм «Десятка», що виходили 
в ефір на цьому каналі. 
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З 1989 по 1991 співпрацює з московським правозахисним ви-
данням «Экспресс-Хроника». Друкується в газетах «Свобода» (Нью-
Йорк), «Українське слово» (Париж), «Культура» (Париж).

З 1996 — ведучий циклу політичних програм «Політпрогноз» на 
«Радіо РОКС-Україна».

З 2003 р. — головний редактор загальнонаціонального телевізій-
ного політичного ток-шоу «Я так думаю» (на телеканалі «1+1» та 5-му 
каналі).

Живе в Києві.
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Могильний Віктор Миколович (нар. 29.04.1937 в м. Ставропіль 
Куйбишевської обл., з 1964 — Тольятті Самарської обл., Росія).

З покоління шістдесятників. Робітник, поет, відомий філателіст, 
учасник руху опору.

Народився в українській колонії у Надволжі. У дворічному віці 
батько Микола і мати Тетяна доправили дитину до діда Яреми та ба-
би Хіврі Могильних, які жили в Києві на Чоколівці. Цей дід за часів 
УНР був волосним комісаром. Пережили німецьку окупацію і ра-
дянське бомбардування 13.05.1943 р. Батько й мати Віктора загинули 
на війні. Допитливий хлопець спілкувався з учорашніми селянами, 
які оселилися на Чоколівці, рятуючись від колективізації та голоду, 
з охоронцями табору для військовополонених. Зроду мав загострене 
почуття справедливості, тому виникали конфлікти й з учителями. 
Перший вірш написав у ІІІ класі.

1952 р. закінчив семирічку і поступив у політехнікум зв’язку, де 
навчання велося російською мовою. На другому курсі видавав стін-
нівку — українською. З 1956 р. за направленням працював техніком 
телеграфу в Ужгороді, згодом у Чопі. Одружився з Аврелією (Орон-
ка, Ярина) з роду Кучмашів, мадяркою, яка стала йому вірною со-
ратницею (п. 1997 р.). 1960 р. народилася дочка Дзвінка, 1963 — син 
Аттила, згодом відомий поет (п. 03.09.2008).

З осени 1957 — технік Київського Центрального телеграфу. Зго-
дом працював в Інституті електрозварювання ім. Патона в лабора-
торії електротермії. Оскільки з усіма в Києві розмовляв українсь-
кою, то мав на цьому ґрунті безліч конфліктів. Писав вірші, і зад-
ля інтелектуального спілкування ходив на збори різних літстудій. 
Після критики партією культу особи Сталіна вирішив сам дошука-
тися істини: вступив на історичний факультет Університету марк-
сизму-ленінізму. Витримав лише один навчальний рік (1960–1961), 
бо переконався, що комуністична ідеологія облудна. На вступному 
екзамені з української літератури в Київському університеті 1962 р. 
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щиро потрактував образ шевченкової Катерини як України, яку за-
напастив москаль. Тому не був прийнятий. 

Вірші М. публікувалися в журналах «Дніпро» № 4 1961 та № 10 
1962 р., «Вітчизна» № 10 1962 р., видавництво «Молодь» з 1963 р. го-
тувало книжку віршів «Жовта вулиця». 1961 р. побував на семінарі-
конференції молодих авторів в Одесі. Там познайомився з багатьма 
молодими творчими людьми, зокрема, з А. Шевчуком, М. Вінгра-
новським.

Поступово хата Могильних ставала осередком українського 
культурного життя, що притягував літераторів, митців, громадських 
діячів. Тут, зокрема, бували М. Плахотнюк, Ю. Мурашов, В. Шев-
ченко, брати А. і В. Шевчуки, М. Холодний, Юрій Коваль зі Львова. 
«Коли я приїхав у Київ із села вчитися, то відчув, що українець у столи-
ці України чужий, він тут принижений. І тільки тоді, коли я потрапив 
на той острів незалежності, де жила родина Могильних, я відчув: оце 
той ´рунт, де можна приземлитися і де можна стати самим собою 
і зростати», — каже О. Шевченко. Молодші називали М. своїм ду-
ховним батьком. Стіни помешкання обписувалися дотепними гасла-
ми і віршами, малюнками. Тут можна було одержати для прочитання 
рідкісну літературу, напр. «Сучасна література в УРСР» І. Кошелів-
ця, потім і самвидав. Фактично тут діяв неформальний літературний 
клуб. Під час зібрань дружина несла варту навколо хати, щоб хтось 
не підійшов та не підслухав.

Влітку 1963 М. з поетом Грицем Тименком та маляркою Любою 
Панченко організував при Жовтневому палаці культури студію по-
етів-робітників «Брама» (там же діяв Клуб творчої молоді). 24.03.1965 
він відчинив читацький павільйон у парку на Нивках, яким відав, 
для вечора пам’яті Т. Шевченка. Вів той вечір В. Стус. Справу роз-
глядав райком, потім міськком партії. М. «скоротили» з посади елек-
трика. 

01.10.1965 р. газ. «Літературна Україна» опублікувала статтю М. 
«Із приголосними клопіт» (про заборонену літеру Ґ). Його 1968 р. під-
тримав Б. Антоненко-Давидович. М. відвідав його разом з О. Шев-
ченком і Г. Тименком. Мав публікацію в газеті «Нове життя» (Чехо-
словаччина) про репресій письменників у 20–30-х рр.

Увечері 22.05.1967 р. М. був затриманий біля пам’ятника Т. Шев
ченкові в числі чотирьох осіб (Ігор Дугов, Володимир Коляда, Леон 
Ротштейн), хоча він не виступав і не виявляв якоїсь активности. 
Їх автобусом відвезли у відділення міліції. Кількасот учасників ве-
чора на заклик М. Плахотнюка пішли до ЦК КПУ, вимагаючи їх 
звільнення. На Хрещатику їх обливали водою з пожежних машин. 
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О пів на другу ночі міністр внутрішніх справ Головченко (у виши-
ванці) з заступником голови КГБ Калашем вийшов до людей і ска-
зав: «Хлопці погарячкували. Розходьтеся, затриманих звільнять». Про-
те демонстранти не розійтися, а дочекалися їх звільнення о третій 
ночі на площі Калініна (тепер Майдан Незалежності). Надалі елект-
рика М. у шевченківські дні посилали у відрядження подалі від Ук-
раїни. Йому повернули з видавництва рукопис збірки. 

Дізнавшись, що в Чернігові живе Всеволод Ґанцов — єдиний 
вцілілий зі справи СВУ, — М. листом звернувся до нього з суто нау-
ковим питанням про шелестівки (приголосні звуки). Це була велика 
підтримка Ґанцову, він невдовзі відповів ґрунтовним листом. 

Після арештів української інтеліґенції в січні 1972 р. М. неодно-
разово викликали в КГБ на допити у справі М. Холодного. Скоро 
після арешту голови УГГ М. Руденка М. пішов з О. Шевченком до 
О. Мешко. Без її відома, зі власної ініціативи переклав на російську 
мову Декларацію про створення УГГ і її Меморандум № 1, видру-
кував їх, а О. Шевченко відвіз ці документи в Москву. Скоро вони 
прозвучали по російськомовному радіо «Свобода».

31.03.1980, у день арешту С. Хмари, О. Шевченка та В. Шевчен-
ка, слідчі затримали М. на роботі, вчинили вдома трус, вилучили 
34 найменування документів, книг, записників, друкарську машин-
ку «Москва». Серед них були щоденник, листи, машинопис статті 
В. Мороза «Серед снігів», невиголошена промова М. Холодного. Ці 
речі постановою слідчого від 15.09.1980 р. були долучені до справи 
як речові докази. (На вимогу М., заявлену 1998 р., СБУ нічого з ви-
лученого йому не повернула). М. викликали на допити 4 рази, та він 
не дав потрібних показів. У грудні на суді у Львові М. демонстра-
тивно «не розумів» суддю, чим вимусив його перейти на українську 
мову. Запропонував розглянути кожен рядок його вірша «Життєпис», 
вилученого в О. Шевченка, і пообіцяв довести, що в ньому нема 
ніяких наклепів на радянську дійсність. Одного разу М. на вулиці 
затримали міліціонери. За той час у його помешканні встановили 
підслушку. 

21.02.1981 р. «за націоналістичні висловлювання і створення вір-
шів ідейно-шкідливого змісту» М. був профілактований 5-м Управ-
лінням КГБ УРСР, йому винесли офіційне застереження згідно з ука-
зом ПВР СРСР від 25.12.1972. 

У часи «перебудови» М. став співголовою страйкового коміте-
ту на заводі «Ленкузня», де пропрацював 25 р. Видав під псевдоні-
мом Віть Вітько дві книжечки дитячих віршів, написаних для онука: 
«Равлик-Муравлик» (1988), «Гойда раз, гойда два» (1989). Вірші М. 
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увійшли до видання: Вісімдесятники. Антологія нової української 
поезії. Упор. Ігор Римарук. Едмонтон, 1990; до антології «Світ „Ве-
селки”» (2005). Осмислення життєвого досвіду М. вилилось у кни-
жечку Csokolivka, csokolj meg!, або Надкушене яблуко: Химерики. — 
Столиця, 1999. — 43 с. («Чоколівко, цілуй мене»), виданій під псев-
донімом Вихтір Орклин.

М. — відомий у світі філателіст. Збирає, зокрема, листи з місць 
позбавлення волі. Разом з В. Анголенком з 1989 р. видає «Українсь-
кий філателістичний вісник». Живе в м. Києві.

Бібліоґрафія:
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па; Права людини, 2005. — С. 99–101.

Василь Овсієнко
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Могильницька Галина Анатоліївна (нар. 08.05.1937, м. Одеса).
Педагог, поетеса, громадська діячка.
З родини вчителів. У сім’ї культивувався інтелект, порядність; 

шанували книгу, співали українські пісні. Середню школу Галина 
покинула в 1954 р. після 9 класу. Вступила до Одеського фінансово-
кредитного технікуму, де на ІІІ курсі за відвідування церкви була 
виключена з комсомолу і з технікуму. Посоромилась написати про 
це матері, жила бездомною, доки прихожанки Успенського собору не 
влаштували її мити склотару, потім касиром. 

У 1959 р. вона вийшла заміж за Михайла Фіннова (згодом став 
письменником). Виїхала до Новосибірська. У 1960 р. народила сина 
Анатолія, а в 1962-му повернулась до матері в сел. Криве Озеро на 
Миколаївщину. 1963 р. поступила на філологічний факультет Одесь-
кого університету. На російське відділення, бо мала намір усе жит-
тя займатися творчістю Ф. Достоєвського. Але потягнулася до кола 
молодих людей, які цікавились українською культурою, історією. Це 
О. Різників, О. Олійник, особливо С. Караванський, який за віком 
і знаннями мав би стояти за кафедрою, а не сидіти на студентській 
лаві. Разом пропагували в Одесі українське слово, покладали квіти 
до пам’ятника Т. Шевченку 9 березня і 22 травня. 31.12.1965 р. М. як 
член профкому факультету організувала ватагу колядників — це бу-
ла дивовижа для Одеси.

Після арешту 13.11.1965 С. Караванського М. разом з О. Різни-
ківим пішла до Ніни Строкатої-Караванської, з якою подружилися. 
Під час обшуку в її квартирі на початку 1966 р. М., зігравши роль 
зляканої «невинної овечки», відчайдушно викрала найважливіші па-
пери з купи відібраних кагебістами для вилучення. М. часто викли-
кали на «виховні розмови» та допити. Ця красива і розумна жінка 
не втрачала самовладання і почуття гумору в найскладніших ситуа-
ціях — і це не раз рятувало її. 

У кінці 1965 М. познайомилася в Караванських з В. Стусом, 
а під час наступного приїзду влаштувала його виступ на вечорі-зуст-
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річі студентів філологічного факультету з Віталієм Коротичем. Ко-
ротич розгубився і просто втік із зали. Кілька разів виникало пи-
тання про виключення М. з університету, але завдяки її різнобічним 
талантам, особистому, сказати б, шарму, навіть декан Іван Дузь за-
хищав її.

У 1967 р., закінчивши університет, вийшла заміж за О. Різникі-
ва. Дістала призначення у Балтське педучилище. Студенти любили 
викладачку і її предмет, та наприкінці 1969–1970 навч. року педрада 
постановила звільнити М. з роботи, звинувативши у «вихолощенні 
комуністичної ідейності з курсу української літератури та пропаганді 
творчості націоналістичних поетів» — Л. Костенко, В. Симоненка, 
І. Драча, М. Вінграновського, яких тоді в програмі не було. Через 
численні обшуки господиня помешкання завимагала виїхати. М. 
зв’язала свої речі. За 15 хв. до прибуття машини прийшли чотири 
кагебісти з обшуком «по поводу изъятия валюты и золотых вещей, 
принадлежащих Резникову». А в мішках було багато вийнятого з тай-
ників самвидаву. Удавано зрадівши «помічникам», М. не дозволила 
розпаковувати речі, а попросила повантажити їх на машину. На но-
вому ж помешканні всіляко зволікала з початком обшуку, а вночі, 
напхавши під пахви самвидаву, втекла з річною дитиною Ясочкою 
степом, кукурудзами та соняшниками на село. Працювала в Криво-
му Озері методистом райметодкабінету, а жила з дітьми в колишній 
конюшні.

Під час обшуку в жовтні 1971 р. кагебісти знайшли в неї три 
«антирадянські» вірші Різниківа. Під час допиту в кабінеті слідчого 
вона непомітно викрала два з них. 

Ще 1965 р. М. познайомилася з О. Мешко, яка давала «півден-
ній красуні» ризиковані завдання. Бувала в Києві в І. Світличного, 
який високо оцінював її вірші та давав слушні поради. Знала І. Дзю-
бу, Є. Сверстюка. Незабутнє враження на М. справили сороковини 
М. Сороки (помер 16.06.1971 р. в неволі в Мордовії), на які вона їз-
дила до Львова разом з Н. Строкатою-Караванською. 

Після арешту вже колишнього чоловіка О. Різниківа (11.10.1971 р.) 
намагалася всіляко підтримувати його. Після звільнення Н. Строка-
тої-Караванської з ув’язнення М. неодноразово їздила до неї в Тару-
су Калузької обл. Привозила з Москви допомогу Ганні Михайлен-
ко, дружині В. Стуса Валентині Попелюх, Л. Лук’яненку. Допомогла 
Марії Овдієнко відновитися в університеті.

У 1979 р., коли маму М. розбив параліч, покинула інспекту-
вання і перейшла в Кривоозерську школу № 1, де доти працювала 
на півставки. Таємно від шкільного й районного начальства взяла 
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участь у всеукраїнському конкурсі «Нестандартний урок» і увійшла 
в число його переможців, після чого їй було присвоєно звання «учи-
тель-методист». Вела шкільний театр, фольклорний колектив «Дже-
рельце», займала зі школярами призові місця, їздила на екскурсії, 
зокрема, в Галичину, де її школярі справляли своїми концертами та 
національним вихованням найкраще враження. Її старшокласники 
першими на Миколаївщині у вересні 1991 р. підняли над школою 
жовто-блакитний прапор. Писала вірші — дитячі і «дорослі». Але 
виходити вони почали за незалежності. 

У 1989 р. очолила Кривоозерську організацію НРУ. В 1994 р. 
кандидувала від НРУ в 290-му окрузі на виборах до Верховної Ради 
України. Влітку 1991 р. їздила у США, де провідала Караванських, 
викладала на курсах підвищення кваліфікації вчителів шкіл украї-
нознавства в діаспорі, мала низку виступів. За кілька хвилин після 
її виступу була проголошена незалежність України.

З вересня 1994 р. живе в Одесі. Працювала в Одеській ЗОШ 
№ 117, у міськвиконкомі. З 1998 р. працює в Науково-методичному 
центрі української мови та літератури обласного інституту вдоскона-
лення учителів. Авторка низки книг, виданих М. Овдієнко, статей 
з науково-методичної, морально-етичної та політичної тематики.

Кілька видань витримала книжка М. «Літос (або Камінь із пра-
щі правди на розбиття митрополичого блудословія)» — блискучий 
зразок сучасної полемічної літератури. Авторка обґрунтовує необ-
хідність створення єдиної Помісної Української Православної Цер-
кви. 2007 р. в Броварях вийшла книжка «З непам’яті прикликана 
судьбою», яка увібрала найкращі її вірші, автобіоґрафічний нарис, 
документи, знімки. За ці дві книжки М. 14.01.2008 р. присуджена 
премія ім. В. Стуса.

Бібліоґрафія:
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О. Різниченко. Промінь з Одеси: Поема. Докумети. Спогади про 
шістдесяті роки в Одесі і Ніну Строкату-Караванську. — Одеса, 
2000. — С. 197–201.

Інтерв’ю з Г. Могильницькою 13.02.2001 в м. Одесі. Архів ХПГ.
Літос, або камінь із пращі правди на розбиття митрополичого 

блудословія. — Броварі: Українська ідея, 2004. — 104 с.
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Василь Стус в Одесі. — Газ. «Літературна Україна», 2004. — 6 ве-
ресня; Ж. «Віра», США, 2005, ч. 2. — С. 13–17.

Ніна Строката, якою я її знала // Донька Одеси: Ніна Строката 
в документах і спогадах / Упорядник О. Різників; Наук. ред. канд. 
іст. наук Ю. Зайцев; Бран: поема-містерія. — Одеса: Друк, 2005. — 
С. 317–333.

Halina Mohylnytska. Lithos or a Stone from the Sling of Truth in 
Order Breac the Aberrations of a Metropolitan (Translated from Ukrainian 
and Russian by Natalia Jemetz). — Toronto, 2007.

Хроніка великого ошуканства (видання друге). — Броварі: Ук-
раїнська ідея, 2007. — 84 с. 

З непам’яті прикликана судьбою [Вірші, документи, біоґрафіч-
ний нарис]. — Броварі: Українська ідея, 2007. — 288 с.

Міфотворчість як обґрунтування історичного мародерства. — 
Броварі: Українська ідея, 2009. — 184 с.

Ще раз про благодать і безблагодатність, канонічність і нека-
нонічність. — Одеса, 2010. — 24 с.
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Тарнавський М. Така неповторно схожа на Україну. — Газ. «Чор-
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Донька Одеси. Ніна Строката в документах і спогадах //Упоряд-
ник О. Різників, науковий редактор канд. іст. наук Ю. Зайцев; Бран: 
Поема-містерія — Одеса: Друк, 2005. — С. 4, 8, 10, 17, 18, 21, 33, 82, 
91, 96, 116–118, 141, 150, 168, 270, 178, 299, 347.

Свінтковська С. Жінка, що має талант бути щасливою — Ж. 
«Українська мова та література в школах, гімназіях, ліцеях та ко-
легіумах» — 2007, ч. 5. — С. 56–60; «Методичні діалоги» — 2007, 
ч. 5. — С, 13–15.

В. Овсієнко [Галина Могильницька] // Одеська хвиля-4: Доку-
менти, твори, спогади в’язнів сумління / Упор. П. Отченашенко, 
О. Різників, Д. Шупта. — Одеса: Друк, 2009. — C. 87–99 с.
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Мороз (Левтерова) Раїса Василівна (грецьк. Λεύτεροβα Ραϊσα, нар. 
01.04.1937, с. Великий Янісоль, тепер селище Велика Новосілка До-
нецької обл.).

Дружина політв’язня, дисидентка. Працювала учителем на Во-
лині, пізніше викладачем німецької мови в Івано-Франківському педін-
ституті; на еміґрації (з 1979 р.) — радіожурналіст, бібліотекар.

Народилася в грецькому селі в сім’ї Василя Івановича Левтеро-
ва (справжнє родинне прізвище Лефтеріс) і Євдокії Іванівни Челах. 
Їхні предки були живосилом переселені царською владою 1778 року 
з Криму. Удома побутувала грецька мова (румейська говірка новог-
рецької мови, самоназва урмейк глоса). Оскільки грецькі, як і школи 
інших національних меншин, в Україні були ліквідовані ще 1937–
1938 р., Раїса вчилася в російській школі. Була активною комсомол-
кою, хоча росла в тяжкій бідності і на дармовій колгоспній роботі.

Маючи срібну медаль, 1955 р. вступила на романо-германську 
філологію Львівського університету. Швидко вжилася в українську 
культуру, особливо коли познайомилася зі старшим на два курси 
студентом-істориком Валентином Морозом. У червні 1958 р. одру-
жилася з ним. 1960 р. з дипломом учителя німецької мови влашту-
валася в школу робітничої молоді в сел. Мар’янівка Горохівського 
р-ну, де працювала разом з чоловіком 4 р. В січні 1962 р. народився 
син Валентин. Чоловік готував дисертацію. Взимку 1964 почав пра-
цювати в Луцькому педінституті, звідки в травні т.р. вперше привіз 
дружині вірші В. Симоненка, І. Драча, М. Вінграновського, Л. Кос-
тенко. Деякі з них Раїса переписала у свій записник. Перебрала-
ся з сином у Луцьк. Відвідували Клуб поезії, влаштовували вечори 
поезії. Кагебісти стежили за цими вечорами, називаючи їх «націо-
налістичними збіговиськами». Саме через це Мороза не затвердили 
викладачем у Луцькому педінституті. 

Восени 1964 р. подружжя перебралося в Івано-Франківськ, де 
обоє стали викладачами педінституту. Тут коло однодумців розши-
рилося: історик П. Арсенич, поетеса Марія Влад, колишні підпіль-
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ниці Люба Лемик та Оксана Попович. Влітку 1965 р. приїхав зі Льво-
ва М. Горинь і сказав, що готуються арешти інтелігенції. Перепи-
сані вірші вона знищила, а В. Мороз нічого з самвидаву не сховав.

Вранці 1.09.1965 троє кагебістів провели обшук у Морозів, ви-
лучили згадану літературу і заарештували В. Мороза. Він був зви-
нувачений у проведенні антирадянської агітації і пропаганди (ст. 62 
ч. 1 КК УРСР). Слідство провадили в Луцьку. Ректор педінституту 
радив М. розлучитися з чоловіком. Але «українська буржуазна на-
ціоналістка» грецького походження не робила цього. 

20.01.1966 р. В. Мороз був засуджений Волинським обласним 
судом до 4 р. ув’язнення в таборах суворого режиму. Влітку Раїса із 
сином мала перше й останнє триденне побачення з чоловіком у та-
борі в сел. Сосновка (Мордовія). Познайомилася з родинами в’язнів 
сумління. На прохання В. Чорновола надала до книжки «Лихо з ро
зуму» матеріали про чоловіка. Першу її скаргу-клопотання на ім’я 
П.Ю. Шелеста написав В. Чорновіл. Їздила до Києва просити Б. Ан-
тоненка-Давидовича відмовитися від попередніх свідчень. На суді 
він, В. Чорновіл та І. Дзюба відмовилися свідчити, протестуючи 
проти закритого суду. 

Звільнився Мороз у 1969. 9 міс. волі чоловіка були сповнені кон-
фліктами, однак Раїсі й на думку не спадало зрікатися його в біді: 
«…покинути його — означало відвернути від себе всіх своїх друзів… 
Мені здавалося, що є лише два вибори для мене: або з ними, або з їхніми 
ворогами», — писала згодом М. 

Вдруге В. Мороз був заарештований 01.06.1970. Вилучили всі 
три його нові статті — «Хроніка опору», «Серед снігів», «Мойсей 
і Датан», сатиру «Я бачив Магомета», листи від киян, вірші. Дру-
жину намагалися звільнити з роботи, затіяли конкурс на заміщен-
ня її посади, щодня викликали на допити, погрожували арештом. 
В. Мороз був засуджений на 6 р. тюремного ув’язнення, 3 р. табору 
особливого режиму, 5 р. заслання та визнаний особливо небезпеч-
ним рецидивістом. Наприкінці липня 1971 р. Раїса поїхала з сином 
на коротке (через стіл) побачення у Владимирську в’язницю. Там ви-
магали говорити на «общепонятном языке». Чоловік заговорив ук-
раїнською — побачення припинили. Поїхала в Москву. Арґументи 
були прості: «Росіян на Україні у в’язницях ніхто не примушує говори-
ти українською мовою...». Домоглася: у кімнаті побачень уже сидів 
солдат-українець у ролі перекладача. 

У серпні 1971 була звільнена з праці, рік ніде не могла влашту-
ватися. На пораду І. Світличного взялася за переклади. У серпні 1972 
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їй дали роботу бібліотекаря в профтехучилищі, де вона за 70 крб. 
у холодній великій залі 7 р. стерегла дві шафи книжок.

Під час побачення на початку 1974 р. В. Мороз сказав дружині, 
що оголосить з 1 липня голодівку, бо його утримують з криміналь-
никами. Справді, він розпочав безстрокову голодівку з вимогою пе-
ревести його з тюрми в табір. Голодівка тривала 5 міс., його годували 
через зонд, чим пошкодили горло. 

Москвички Людмили Алексеєва та Лариси Богораз порадили 
Раїсі влаштувати прес-конференцію для іноземних журналістів. «Це 
була дуже конкретна й ділова пропозиція, — писала вона про це піз-
ніше, — але, Господи Боже, як же страшно було зважитися! Я і захід-
нонімецькі, американські кореспонденти? Я проти КДБ і цілої держави? 
Звичайно, я давно була і проти КДБ, і проти держави, але ніколи цього 
вголос не декларувала. Я була лише дружиною українського політв’язня, 
а тут треба спалити за собою всі мости й сказати своє власне слово. 
Що буде зі мною, із сином? Усі ці думки вихором пролетіли в моїй голові, 
але в глибині душі я вже знала, що не відмовлюся. Треба було звикнути 
до думки й подолати страх, щоб потім ціле життя не докоряти собі, 
що була можливість допомогти, а не допомогла». 

На прес-конференції в квартирі Л. Алексеєвої було 5 журналістів 
з різних країн. Інтерв’ю мало світовий розголос. У Канаді, США, 
Австралії, Арґентині, в інших країнах створювалися комітети за-
хисту Мороза. На другій прес-конференції, 27.08.1974, М. звернулася 
до світової громадськості та до Міжнародного Пен-клубу. Звернення 
були опубліковані в провідних газетах, на них реагували президен-
ти, прем’єри, сенатори. 

КГБ намагався примусити М. замовкнути. Сина-підлітка по-
били хлопці, його запідозрили у крадіжці велосипеда в начальника 
міліції, взяли на облік у дитячій кімнаті міліції, на якому тримали 
до 10-го класу. У 9-му класі через військкомат намагалися запрото-
рити хлопця до психлікарні. М. подзвонила друзям у Москву, при-
грозила здійняти шум на весь світ. Сина відпустили. У вікно влетів 
камінь і попав Раїсі під око. На допитах їй постійно погрожували 
арештом. Єдиний її арґумент був: «А що — я маю свою шкуру рятува-
ти, коли чоловік голодує і може померти?».

14.10.1974 М. знову поїхала в Москву, де з Л. Алексеєвою скла-
ла скаргу на ім’я голови КГБ Ю. Андропова про шантаж і погрози 
фізичної розправи. Домоглася побачення з голодуючим чоловіком 
і приїхала на нього 05.11.1974 удвох зі свекром Яковом Морозом. Чо-
ловік ледве ходив, він важив 50–55 кг при зрості 175 см, був, мож-
ливо, під дією психотропних речовин, бо й говорив незв’язно. М. 
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негайно оповістила про це світ. За кордоном піднявся неймовірний 
галас на захист Мороза. 22.11.1974 він припинив голодівку. 

На наступному побаченні 05.05.1975 В. Мороз висловив побою-
вання, що його можуть запроторити до психлікарні. Справді, навесні 
1976 від нього перестали приходити листи. Раїса довідалася: його 
спровадили в Інститут ім. Сербського. Одразу пішла до П. Григорен-
ка, де якраз відбувалася прес-конференція, і розказала про це іно-
земним журналістам. 10.06 по телефону дала про це інтерв’ю жур-
налістові газети «Вашинґтон Стар» Філіппу Шендлеру. Розголос був 
таким, що Мороза визнали здоровим і послали досиджувати термін 
у таборі особливого режиму в сел. Сосновка (Мордовія). 

У ході переговорів щодо підписання ОСО-2 (договір між СРСР 
і США «Обмеження стратегічних озброєнь») було досягнуто домов-
леності про обмін п’ятьох політв’язнів — В. Мороза, О. Гінзбурґа, 
Г. Вінса, М. Димшиця та Е. Кузнєцова — на радянських громадян 
Рудольфа Черняєва та Вадима Енґера, колишніх службовців ООН, 
засуджених у США на великі терміни за звинуваченням у шпигун-
стві. Обмін відбувся вночі з 27 на 28 квітня 1979 р. в Нью-Йорксько-
му аеропорту ім. Кеннеді. У жодного з об’єктів політичної работор-
гівлі згоди на це не питали. Домовленість передбачала возз’єднання 
родин. Раїса з сином прибули до Нью-Йорка в День незалежності 
США, 4.07.1979. Мала зашиті в одязі написані на матерії вір-
ші В. Стуса, переслані ним із заслання. Передала їх до журналу 
«Сучасність».

Поселившись у Нью-Йорку, одразу включилася в правозахисну 
діяльність. Брала участь у роботі Закордонного Представництва Ук
раїнської Гельсінкської Групи. 26–29.09.1979 разом П. Григоренком, 
Н. Світличною та П. Вінсом свідчила на Міжнародних Сахаровсь-
ких слуханнях про політичні переслідування в Україні. Доповідала 
про родину Січків, про вбивство Володимира Івасюка. Захищала 
З. Красівського, М. Горбаля, В. Чорновола, Я. Лесіва, П. Розумного, 
викривала нову тактику КГБ — звинувачувати українських диси-
дентів у сфабрикованих кримінальних діях. 

Шлюб з В. Морозом незабаром розпався. Працювала в жур
налі «Сучасність». Вичитувала і передруковувала одержані з місць 
ув’язнення документи. Написала статтю про приазовських греків. 
Улітку 1980 перебралася з сином у Чикаґо, де за два роки вивчила-
ся на магістра з бібліотекарства. Одночасно була кореспондентом 
«Голосу Америки». 1982 р. переїхала до Вінніпеґу, вийшла заміж за 
канадійця-українця Григорія Куксу. Працювала в бібліотеці Колеґії 
св. Андрія.
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За «перебудови» під час прилюдного виступу совєцького дип-
ломата в Манітобському університеті вступила з ним у супере-
чку, назвала своїх друзів М. Горбаля та І. Геля, які ще перебували 
в ув’язненні. Її підтримали тисячі студентів. Навесні 1989 р., чи не 
найпершою з еміґрантів, подала заяву в посольство СРСР з клопо-
танням про поїздку в Україну.

Працювала на Міжнародному Радіо Канади (Radio Canada 
International), дописувала до українських газет і журналів. 2005 р. 
видала у Львові книжку «Проти вітру. Спогади дружини українсь-
кого політв’язня», присвячену жінкам — дружинам українських 
політв’язнів. У них «вона залишилася вірною собі, непоступливо прав-
дивою і уважною в обсервації. А головне, простою і незлобивою, зі влас-
тивим її натурі християнським прощенням і бажанням зрозуміти». 
(Є. Сверстюк).

Бібліоґрафія:

Скарга (У справі Мороза) // Сучасність. — 1976, ч. 11. — С. 97–99;
Розмова з Р. Мороз // Сучасність. — 1979, ч. 9. — С. 95–100;
R. Moroz. Appeals on Behalf of Petro and Vasyl Sichko (Свідчен-

ня на Сахаровських слуханнях у Вашингтоні). Smoloskyp. — 1979, 
№ 5 — C. 11;

З життя національних меншостей України: Греки // Сучас-
ність. –1980, ч.12. — С. 75–79;

Світлій пам’яті Олексія Тихого // Сучасність, ч. 11 (283). — 
1984. — С. 116–120; 

Дисидентський рух на Україні і завдання молоді на еміграції. — 
Українські вісті. — 21.09.1986;

Інтерв’ю з Р. Мороз 09.07.2000 р. в Києві;
Проти вітру. Спогади дружини українського політв’язня. — 

Львів: Свічадо, 2005. — 216 с.

Василь Овсієнко
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Мосюк Мирослав Михайлович (нар. 11.03.1949, м. Володимир-
Волинський Волинської обл.). 

Книголюб, хімік-органік, науковець. Друкував самвидав, за що поп-
латився науковою кар’єрою. 

Батько приховував від синів, що служив у війську УНР, що до 
30-х рр. був в еміґрації. 

Мирослав закінчив школу у Володимирі-Волинському, 1966 р. 
вступив в Одеський університет на хімічний факультет, який закін-
чив 1973 р. за фахом хімік-органік. 

Рік учителював, відтак влаштувався у Всесоюзний селекційно-
генетичний інститут. Працював у лабораторії молекулярної біології, 
займався електронною мікроскопією нуклеїнових кислот. Цей но-
вий напрямок непогано фінансувався, в лабораторії було добре об-
ладнання. Відкривалася перспектива підготувати дисертацію.

М. послідовно розмовляв українською мовою, до чого одеси-
ти ставилися толерантно. Любив книжки, збирав, зокрема, серію 
«Життя славетних», українську поезію, книжки з політичної історії 
України. Мав вилучені з бібліотек і з продажу книжки. Перезні-
мав у лабораторії книжки, які могли бути вилучені з обігу, зокрема, 
С. Плачинди та А. Колісниченка «Неопалима купина», «Атлас Ук-
раїни і сумежних країн» В. Кубійовича.

На цьому ґрунті 1973 р. М. познайомився з Василем Барладяну. 
Знайомство переросло у дружбу. Через нього мав доступ до літерату-
ри самвидаву, зокрема, читав книжки О. Солженіцина.

На прохання В. Барладяну вечорами передрукував на машинці 
в лабораторії його статтю «Таков он, советский суд», потім інші стат-
ті. Бувало, що В. Барладяну сам друкував там. 

Буваючи у відрядженнях у Києві, заходив до Марії Овдієнко 
та її чоловіка Дмитра Обухова. Відтоді зауважив стеження за со-
бою. Звиклий до відкритого і вільного спілкування в лабораторії, М. 
не звертав на те уваги. На роботі користувався довір’ям і повагою. 
Щоправда, одного разу без дозволу начальства разом з колегами ско-
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ристався програмою для обрахунку результатів експерименту — це 
було порушення порядку. 

16.06.1976 органи КГБ вчинили обшук у В. Барладяну, вилу-
чили низку машинописів, у тому числі надрукованих у лабораторії 
М. Потерпілий попередив М. про можливі неприємності. Пізньої 
осени 1976 М. по телефону запросили зайти після роботи у відділ 
кадрів інституту, щоб підписати якийсь документ. Він пішов, але 
біля корпусу інституту якийсь чоловік спитав: «Ви не Мосюк ча-
сом?» — «Так». І не зчувся, як опинився у «Волзі», затиснутий двома 
кагебістами. 

Допит з участю «самого» генерала Куварзіна, начальника облас-
ного управління КГБ, тривав до півночі. Слідчий Іван Олександро-
вич Задорожний (чи Завгородній) викликав його після роботи впро-
довж кількох тижнів — у КГБ на вул. Бебеля, у прокуратуру, у спец-
кімнату готелю «Чорне море». Домагався зізнання щодо друкування 
самвидаву, погрожував порушенням карної справи про виготовлення 
антирадянських документів, схиляв до співпраці з КГБ. М. намагав-
ся сперечатися про свободу слова, що зміст статей, які він друкував, 
не є антирадянським, а лише критичним щодо існуючого ладу. Але 
мусив зізнатися, що таки друкував, адже всі друкарські машинки 
тоді були на обліку, відбитки кожної були в КГБ. Попри вимогу 
зберігати таємницю допитів, М. одразу розповів про них В. Барла-
дяну. Той сказав: «У разі чого кажи, що я до тебе приходив вечорами 
і сам друкував».

На роботі колеги зізнавалися, що їх викликали на допити. Доти 
в лабораторії всі спокійно й відверто висловлювали свої погляди, 
була демократична атмосфера. Тепер виникало відчуження. Так ніби 
мусив приховувати погану хворобу. Було таке враження, що попав 
під маховик системи, яка поламала хребта, розтоптала, спаплюжила 
людину. 

На суді 27–29.06.1977 М. мусив виступати в ролі свідка звинува-
чення — свідків захисту в совєтському суді не було. Однак на дома-
гання судді дати ідеологічну оцінку своїм діям М. відповів: «Якщо 
ви вважаєте, що я щось не так кажу, то я можу сісти й на ту лаву, 
поряд з підсудним». Його, допитавши, випровадили з зали суду.

Суд виніс «окрему ухвалу» щодо М. і надіслав її на місце робо-
ти. Директор інституту академік Олексій Созінов провів з М. кон-
фіденційну розмову, загалом коректну. Але мусив «реагувати»: зали-
шив за ним його тему наукової роботи, але перевів у відділ генетики. 
Однак стало зрозуміло, що перспективи захистити дисертацію вже 
нема, у відрядження на стажування, щоб підвищувати кваліфікацію 
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в більших наукових центрах, його не посилали, зарплата була мізер-
на. Усе це поглибило конфлікт у сім’ї, що призвело до розлучення. 
М. з кількома клунками книжок перебрався в гуртожиток для ас-
пірантів, де проживав без прописки, переходячи з місця на місце.

На роботі відчув вакуум довкола себе. Зрозумівши, що його ін-
телектуальна кар’єра скінчилася, що в інституті йому вже нема чого 
робити, М. у січні 1979 р. перейшов на завод радіально-свердлуваль-
них верстатів. Причому влаштуватися на робітниче місце людині 
з вищою освітою не можна було, довелося використати зв’язки но-
вої родини. Працював у відділі науково-технічної інформації, потім 
майстром у ливарному цеху, загалом 15 р.

Якось 1980 р. викликали в партком, до якого М. не мав ніякого 
відношення. Аж там поруч із парторгом — колишній слідчий у чині 
підполковника. КГБ тоді фабрикував нову справу проти В. Барладя-
ну, потрібні були «нові матеріяли», які КГБ мав намір сфабрикувати 
з допомогою М. Тут ливарник відчув свою перевагу і дав відкоша: 
«Ну, якщо так, то дайте мені відрядження і оплачуйте його. Бо вдень 
я працюю, а потім відпочиваю». Від нього відчепилися.

Далі цікавився літературою. Склалася нова сім’я.
У часи «перебудови» ходив на мітинги, але до жодних громадсь-

ких і політичних організаціях не вступав. Проте, як спостережник, 
брав активну участь у референдумі щодо Союзного договору 1990 р. 
Працював членом дільничної виборчої комісії на виборах Президен-
та 2004 р., брав участь у протестах проти встановлення пам’ятника 
Катерині ІІ у 2007 р. У своєму колі відстоює незалежницькі погля-
ди. Тішиться, що є українська держава, до постання якої теж доклав 
зусиль. 

З 1995 р. — провідний спеціаліст із лабораторної техніки у нау-
ково-технічному центрі «Екотехніка». Зараз на пенсії. 

Бібліоґрафія:

Інтерв’ю М. Мосюка 10.02.2001 р.
Мирослав Мосюк [Інтерв’ю] // Одеська хвиля-4. Документи, 

твори, спогади в’язнів сумління / Упор. П. Отченашенко, О. Різни-
ків, Д. Шупта. — Одеса: Друк, 2009. — C. 252–270.

Василь Овсієнко
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Мулярчук Іван Феодосійович (нар. 03.03.1937 р. в с. Дорогинці 
Фастівського р-ну Київської обл.).

Хімік, доктор технічних наук.
1954–1959 р. навчався на хіміко-технологічному факультеті 

Київського політехнічного інституту. Дипломну роботу написав ук-
раїнською мовою. 5 р. працював на Вінницькому хімічному заводі 
начальником зміни та інженером-дослідником. На комсомольських 
зборах протестував проти демонстрування фільму про Лесю Україн-
ку російською мовою. Цікавився історією України. 1964 р. вступив 
до аспірантури Київського університету ім. Т.Шевченка. Дисерта-
цію кандидата технічних наук з технології виділення стронцію та 
рідкісноземельних елементів з апатитового концентрату захистив 
1972 р. Проектував виробництво, керував монтажем і випробування-
ми у Дніпродзержинську. Працював у КДУ як головний виконавець 
проблематики рідкісноземельних елементів і стронцію. 

1984 р., до 20-річчя своєї праці в КДУ, М. видрукував на дру-
карській машинці добірку своїх віршів. У деяких із них засуджував 
національний гніт, комуністичні доктрин. Хтось повідомив про цю 
добірку в КГБ. 14.02.1985 р. слідчий прокуратури Московського р-ну 
м. Києва Шокін В.Н. провів у помешканні М. обшук з приводу 
крадіжки в одному з сусідніх студентських гуртожитків (а М. ні-
би там ходив). Оперативник відразу вийняв із шафи добірку віршів. 
М. був допитаний у прокуратурі, матеріали обшуку були передані 
в КГБ.

16.07.1985 слідчий КГБ Ільченко А.І. провів другий обшук, за-
арештував М. і за два місяці скомпонував звинувачення: «на ´рунті 
націоналістичних переконань та неправильного сприйняття радянської 
дійсності протягом тривалого часу виготовляв та розповсюджував до-
кументи, які містять завідомо неправдиві вигадки, що порочать ра-
дянський державний та суспільний лад», ст. 187-1 КК УРСР. Цими 
«документами» стали шість віршів, два листи до газет на захист му-
зею Марії Заньковецької і одна листівка «Слава герою Марченку» 
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(про Валерія Марченка). Хоча ці вірші та листи не набули ніякого 
розповсюдження, та вони, як виявилося, становили більшу шкоду 
для суспільства, ніж утрата рідкісного (чи не поодинокого!) фахівця 
з виділення рідкісноземельних елементів та стронцію з апатиту.

М. визнав себе автором віршів і листів до газет, проте не вважав, 
що вони порочать радянський державний і суспільний лад (тобто 
визнав себе винним частково); категорично заперечив авторство і 
поширення листівки. Засуджений 28.10.1985 Київським міським су-
дом під головуванням Зубця Г.І. з участю прокурора Абраменка Л.М. 
на 3 р. позбавлення волі у виправно-трудових колоніях загального 
режиму. Рішенням Колегії ВАК від 13.08.1986 р. (можливо, за подан-
ням КДУ) М. був позбавлений ученого ступеня кандидата технічних 
наук і звання старшого наукового співробітника. 

З кінця 1985 р. утримувався в колонії загального режиму ОП-317/16, 
п/в Крюкове під Полтавою. Працював на мотанні обмоток електромо-
торів. Дізнавшись про його професію, перевели на гальванічне вироб-
ництво (підприємство цієї зони було підрозділом Полтавського радіо-
заводу). Начальники колонії та загону цінували М. як фахівця, тому 
не подавали його на умовно-дострокове звільнення.

У зв’язку з початком «перебудови» і заявами М. Горбачова, що 
в СРСР нема політв’язнів, полтавські кагебісти схиляли М. напи-
сати покаянну заяву про визнання себе винним і обіцяли негайно 
звільнити, та він такої заяви не подав. І все ж таки 3.06.1987 нарсуд 
Полтавського р-ну на підставі ст. 52 КК УРСР застосував до нього 
умовно-дострокове звільнення на 1 р., 1 міс. і 13 днів раніше терміну 
з передачею його під нагляд трудового колективу Київського заводу 
ім. Лепсе. За клопотанням друзів-учених, працював у науково-до-
слідному відділі цього заводу. 

02.01.1992 р. реабілітований за Законом УРСР від 17.04.1991 р. 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні». Того ж 
року М. почав працювати науковим співробітником Національно-
го аграрного університету. Основна наукова робота його пов’язана 
з проблемою вичерпного використання мінеральної сировини, а са-
ме фосфорної та калійної, з виділенням із цієї сировини рідкісних 
елементів, фтору, хлору та ін. з одночасним отриманням добрив. 
Його праці дістали міжнародне визнання. Докторську дисертацію 
«Розробка технологій хімічного комплексу переробки апатитів та 
хлориду калію» захистив 03.04.1996 р. в Національному технічному 
університеті «Київський політехнічний інститут». 2004 р. вийшов на 
пенсію. М. — автор 28 авторських свідоцтв і патентів, 107 публіка-
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цій, 12 заводських установок і процесів, упорядник декількох нау-
кових видань. 

Продовжує дослідження української старовини. Розробляє свою 
концепцію доброслав’я як релігії. У батьківській садибі в с. Доро-
гинці влаштував музей старожитностей, де зібрав сільськогоспо-
дарський реманент, побутові речі, створив божницю доброслав’я. 
Живе в Києві.

Бібліоґрафія:

[Добірка віршів] // З облоги ночі: Збірник невільничої поезії Ук-
раїни, 30–80 рр. / Упоряд. М.О. Самійленко. — К.: Укр. письменник, 
1993. — С. 248–261.

Літопис. — К., 2009. — 190 с.
Доброслав’я (Основи державного вчення і духовної влади Украї-

ни). — Фастів: Поліфаст, 2010 р. — 424 с.
Автобіоґрафічне інтерв’ю 07.06.2011 р.

Василь Овсієнко
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Муратов Микола Федорович (рос. Муратов Николай Федорович, 
нар. 08.11.1950, с. Починок Тутаєвського р-ну Ярославської обл., 
РРФСР).

Лікар-біофізик, голова Московської філії УГС, представник Комі-
тету захисту Української Католицької Церкви в Москві. 

Після ув’язнення в 1952 р. батька сім’я поневірялася на Білго-
родщині, на о. Сахалін, 1958 переїхала в Сталіно (з 1961 — Донецьк). 
Микола 1968 р. закінчив середню школу, працював на шахті, 1969–
1975 навчався на медико-біологічному факультеті 2-го Московського 
медичного інституту. 

Працював лікарем-лаборантом у ЦКЛ 4-го Головного управлін-
ня МОЗ СРСР («Кремлівська лікарня»), дослужився до завідувача 
гормональним відділенням. Будучи невдоволеним соціалістичною 
дійсністю, почав самостійно вивчати радянське право. Прилучив-
ся до релігійної гілки правозахисного руху — християн-екуменістів, 
які збиралися на квартирах для молитовного спілкування, обгово-
рювали й політичні теми, обмінювалися самвидавом. М. під загро-
зою арешту був звільнений з роботи. Після двох місяців безробіття 
його прийняли в НДІ морфології людини АМН СРСР, де працював 
до літа 1988 р.

До середини 1987 р. звільнилося багато політв’язнів, і в Москві, 
на відміну від периферії (де не було ні постійно акредитованих іно-
земних журналістів, ні дипломатів), уже можна було принаймні на 
квартирах проводити громадські заходи, скликати прес-конферен-
ції. Тоді до Москви приїздили й українські дисиденти. М. познайо-
мився з Юрієм Руденком, В. Барладяну та Й. Терелею, а через них 
з В. Чорноволом, М. та Б. Горинями, П. Скочком, О. Шевченком, 
I. Гелем, З. Красівським. Саме з його домашнього телефону Й. Тере-
ля в серпні 1987 передав на Захід «Декларацію про вихід УКЦ з під-
пілля». Перші публічні появи єпископів і священиків УКЦ у своєму 
одіянні перед західними журналістами та дипломатами, на телеба-
ченні відбулися саме в квартирі М. у кінці 1987 р.
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30.12.1987 р. М. у числі шістьох членів редколегії відновлено-
го В. Чорноволом журналу «Український вісник» був кооптований до 
Української Гельсінкської групи. Представляв корпункт УВ як органу 
УГГ (згодом УГС) у Москві. У січні 1988 р. М. їздив до Львова, що 
розширило його знайомства. Голова Комітету захисту УКЦ І. Гель 
уповноважив М. представляти журнал «Християнський голос» в Асо-
ціації незалежної преси, яку створив Олександр Подрабінек. М., як 
добре обізнаний з радянським релігійним законодавством та мiжна-
родними документами з прав людини, став юридичним консультан-
том Комітету. Надавав конкретну юридичну допомогу священикам 
і громадам УКЦ на заході України. Тоді його помешкання стало ні-
би штаб-квартирою і готелем, представництвом України в Москві. 
М. увійшов до Робочої групи захисту українських політв’язнів. 

Влітку 1988 р. М. представляв Комітет захисту УКЦ на кругло-
му столі в Радянському Комітеті захисту миру. За це його звільни-
ли з роботи. Після цього на запитання, де працює, М. відповідав: 
«Ніде, я професійний революціонер». Уже в дорослому віці М. став 
католиком, вважає себе вірним УГКЦ. 

Найважливіші справи, які М. довелося готувати і технічно здій-
снювати: а) зустріч провідних правозахисників з Президентом США 
Рональдом Рейґаном наприкiнцi травня 1988 р. Це було фактичне 
визнання української опозиції як із боку Заходу, так і з боку ра-
дянської влади; б) зустріч делегації УГКЦ з делегацією Ватикану, 
яка влітку 1988 р. прибула до Москви на 1000-річчя хрещення Руси. 
Ця зустріч була фактичним визнанням УГКЦ. 

Через М. ішла частина гуманітарної допомоги в Україну від іно-
земців та закордонних українців, позацензурна література. За дору-
ченням В. Чорновола М. шукав у Москві адвоката на захист Івана 
Макара. Не знайшовши, сам готувався до захисту. Але 09.11.1988 р. 
справа Макара була закрита. Влітку 1988 р. у ролі адвоката захищав 
у прокуратурі Львівської обл. В. Чорновола та М. Гориня, яких вла-
да збиралася видворити з СРСР. Тоді ж, спираючись на радянські та 
міжнародні правові документи, склав юридично обґрунтовану про-
кламацію про право народу на мітинги, опрацював розділ «Декла-
рації принципів УГС» про права людини. За дорученням Чорновола 
створив і очолив у вересні 1988 р. Московську філію УГС. До 1992 р. 
очолював Московську організацію УРП. Московські УГСівці з ук-
раїнськими прапорами брала участь в акціях і демонстраціях, які 
проводила «Демократична Росія».

М. збирав і передавав на Захід інформацію, писав статті до росiй-
ських та українських газет Заходу, для московського самвидаву, їх озву-
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чувало радіо «Свобода». Зустрічався з безліччю журналістів, дипломатів, 
політологів-радянологів, приймав відвідувачів. Отримував із-за кордону 
і передавав в Україну оргтехніку: комп’ютери, принтери, факсимільні 
апарати. Було, що кагебісти викрали по дорозі в Україну ротатор (шов-
кодрук), пакет листівок на підтримку кандидатів НРУ на виборах.

У середині травня 1989 р. М. опікувався делегацією УГКЦ, яка 
приїхала в Москву на прийом до Президії Верховної Ради СРСР. 
Діставши відмову, вона оголосила голодування з вимогою легалі-
зації УГКЦ. М. рекомендував І. Гелю проводити акцію на вулиці 
Арбат — єдиній тоді пішохідній вулиці в Москві, яку найчастіше 
відвідували іноземці, а влада не вимагала попереднього дозволу на 
проведення там будь-яких акцій. Так 19.05.1989 на Арбаті почалося 
естафетне голодування і пікетування, яке тривало до 24.11.1989. Де-
які голодуючі ночували в М.

Будучи в Римі в листопаді 1989 р., М. попросив Блаженнійшого 
кардинала Мирослава Івана Любачівського, тоді главу УГКЦ, надати 
йому право представляти інтереси цієї Церкви в СРСР. М. інспіру-
вав у декількох районних судах м. Москви справи про захист честі, 
гідності та репутації УГКЦ проти Московської Патріархії, ТАСС, 
газет «Советская Россия», «Правда» і Центрального телебачення. Бу-
ли погрози розправою. 

Після розпаду СРСР і набуттям Україною реальної незалежності сто-
сунки М. з Україною фактично припинилися. З 2008 р. знову бере участь 
у правозахисному та релігійному русі. Живе в Москві. Дружина Лiлiя, 
медсестра, дочки Ганна 1982 р. н., економiст, Тетяна, 1986 р. н., юрист.

Бібліоґрафія:

Муратов М. Сучасний стан Української Католицької Церкви 
(Промова в Радянському Комітеті захисту миру. Москва, 19 трав-
ня 1988 року) // Християнський голос. Збірник пам’яток самвидаву 
Комітету Захисту Української Католицької Церкви. — Львів: Вид-во 
Українського Католицького Університету, 2009. — С. 377–381.

Муратов М. Украинская Католическая Церковь: между милици-
ей и православием // Русская мисль. — 1988. — 26 августа. 

Муратов М. На шляху до незалежної України: погляд у минуле 
з Москви http://khpg.org/archive/index.php?id=1301161102 

Муратов М. Воспоминания правозащитника. Июнь-июль 2007 г. 
http://khpg.org/archive/adm.php?subaction=edit&needid=1301852597

Василь Овсієнко
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Недобора Владислав Григорович (нар. 25.07.1933, м. Харків — 
п. 02.04.2008, Ізраїль).

Шістдесятник, учасник дисидентського руху, політв’язень.
Н. народився в сім’ї переконаних комуністів, батько — директор 

робфаку, мати — вчителька.
На початку ВОВ батько відмовився від броні і пішов на фронт, 

де невдовзі загинув. Мати з двома дітьми — Владиславом та його 
молодшим братом Олегом — була евакуйована до Челябінська. По-
вернулись до Харкова після його визволення в 1943 р.

В 1951 р. Н. закінчив середню школу зі срібною медаллю. Отри-
мавши вищу освіту у Харківському Політехнічному інституті, Н. до 
1970 р. працював інженером-конструктором.

В 1963 р. Е. одружився з С. Карасік. 11.06.1964 народився син 
Григорій.

Політична біографія почалася ще у старших класах школи. Він 
був активним комсомольцем, комсоргом класу, дуже принциповим. 
Але поступово несумісність теорії та ідеології з дійсністю спонукало 
Н. і його друзів до роздумів і пошуків інформації поза офіціозом. 
Перш за все слухали зарубіжне радіо.

Доповідь М. Хрущова на XX з’їзді 1956 р. спочатку викликала 
шок. Але внутрішньо Н. був уже готовий до такої інформації.

Перші зустрічі з КГБ відбулися влітку 1967 р., після того, як 
Г.О. Алтунян познайомився в Москві з генералом П.Г.Григоренком 
та П.І. Якіром. Ці імена вони знали з передач зарубіжного радіо. Пет-
ро Якір зв’язав харків’ян (В.Г. Недобора, Г.О. Алтунян, А.З. Левін, 
С.К. Подольський, О.С. Каліновський) з В.В. Пономарьовим, від 
якого вони почали одержувати «самвидав». Коли на початку 1969 р. 
Г. Алтунян і А. Левін у Москві разом з П. Якіром та іншими дисиден-
тами складали листа на захист щойно заарештованого в м.Ташкенті 
П. Григоренка, Н. разом з В. Пономарьовим збирали підписи під 
цим листом. Потім вони підписали лист до Комітету з прав людини 
ООН щодо порушення в СРСР прав людини.
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В липні 1969 р. заарештували Г. Алтуняна,  в листопаді відбувся 
суд. В останній день цього суду арештували Н., протримали 3 дні 
в КГБ і 30.11.1969 р. відпустили, а потім упродовж 2 місяців майже 
кожного дня Н. викликали до прокуратури на допити, і кожного ра-
зу його супроводжувала дружина, вагітна на 7-му місяці його другою 
дитиною.  Дружина не знала, чи повернеться Н. з допиту, бо саме 
так був заарештований в грудні 1969 р. В. Пономарьов.

Арештували Н. 03.02.1970. Справи Н. і В. Пономарьова об’єд-
нали в одну і 10–11.03.1970 Харківський обл. суд (суддя — Чер-
нухін, прокурор — Лебедєв, адвокат — Монахов) засудив кожного 
з них за ст. 1871  до 3-х років позбавлення волі в таборах загального 
режиму.

Останнє слово Н. на суді вразило навіть ретельно відібрану пуб-
ліку в залі суду (а інших туди не пускали). Н. навів слова великого 
російського філософа Чаадаєва:

«Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с пре-
клоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может 
быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; 
я думаю, что время слепых влюбленностей прошло… Я полагаю, что мы 
пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впасть 
в их ошибки, в их заблуждения и суеверия».

03.05.1970 народився другий син Н. — Михайло.
Покарання Н. відбував у таборі в Жовтих Водах Дніпропет-

ровської обл.
Після звільнення на посаду інженера Н. ніде не приймали, явно 

не без впливу КГБ, тому довелось працювати вантажником, таке-
лажником.

Дружину Н. зразу не змогли звільнити з роботи, бо вона була 
вагітною. У 1980 р. вона сама звільнилася, тому що 16-літнього стар-
шого сина прийняли в музичне училище при Московській консер-
ваторії, і мати поїхала з ним до Москви. А коли через рік поверну-
лася, то її теж на посаду за фахом ніде не приймали, теж працювала 
вантажником, прибиральницею, санітаркою.

Відбувши покарання, Н. разом с Г. Алтуняном допомагав тим, 
хто переслідувався владою (В. Боровський, А. Здоровий, Є. Анцупов 
та ін.). У нього вдома зупинявся П. Григоренко під час своїх приїздів 
до Харкова. В часи перебудови після обрання Г. Алтуняна депутатом 
Верховної Ради працював його помічником, допомагав у роботі Хар-
ківської правозахисної групи.
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Сини Н. — Григорій, скрипаль, працював в славетному оркест-
рі «Віртуози Москви» під керівництвом В. Співакова, має 2-х дітей, 
живе в Іспанії; Михайло — шахіст, тренер з шахів, має 5-х дітей, 
живе в Ізраїлі.

Н. похований в Ізраїлі, де він помер після недовгої, але тяжкої 
хвороби під час перебування в гостях у молодшого сина. 

Бібліоґрафія:

ХТС, вип. 13, 30.04.1970.
Архів ХПГ інтерв’ю, записи.

Ірина Рапп
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Овдієнко Марія Григорівна (нар. 06.05.1948, с. Требухів Бровар-
ського р-ну Київської обл.) 

Учителька, просвітянка, видавець, громадська діячка.
Батьки — мудрі селяни, добрі господарі. 1966 р. закінчила Тре-

бухівську школу. Рік працювала піонервожатою, відтак робітницею 
Ботанічного саду в Києві. Жила разом з виключеною студенткою, 
поетесою Надією Кир’ян у келії черниці. Тяжко пережила пожежу 
бібліотеки у Видубицькому монастирі восени 1968 р. Познайомилася 
з багатьма шістдесятниками. 1968–1969 рр. працювала в Товаристві 
охорони пам’яток культури. 

У травні 1968 р. видрукувала 120 прим. «Звернення до киян» — 
листівки Олеся Назаренка до 22 травня — річниці перепоховання 
Т. Шевченка в Україні. За неї автор, В. Карпенко та В. Кондрюков 
були звинувачені в проведенні антирадянської агітації і пропаганди. 
Влітку 1968 в келії Марії та Н.Кир’ян кагебісти провели перший об-
шук. Вилучили книжку Милована Джиласа «Новий клас», статтю 
«З приводу процесу над Погружальським», фотокопію праці І. Дзюби 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?». Затримали Марію на три доби, 
які вона провела в обласному управлінні КГБ на вул. Рози Люксем-
бург, 16 (нині вул. Липська). Зняли відбитки пальців. Не заперечу-
вала, що друкувала листівки. Погрожували арештом. Мати вже при-
готувала була куфайку, биті валянки і шерстяну сукню: «Це я тобі 
в тюрму, дитино, купила».

Влітку 1968 Марії прийшов виклик на екзамени з Сільгоспа-
кадемії: це кагебісти «подбали», щоб у такий спосіб відірвати її від 
«шкідливого середовища». Є. Сверстюк сказав: «Вони все одно не 
дадуть вам учитися». І порадив вступати в Одеський університет, 
написав рекомендаційного листа до Ніни Строкатої-Караванської, у 
якої Марія й жила під час складання екзаменів 1969 р. і трохи після 
вступу на українську філологію. Між ними склалися дуже теплі сто-
сунки. Читала книжки з бібліотеки її ув’язненого чоловіка. 
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У жовтні майор КГБ викликав О. в першу частину ректорату 
і дав зрозуміти, що на неї є компрометуючі матеріали. «Так що, бу-
дете мене виключати?» — «Як дадуть вказівку, то виключимо». Жи-
ла в гуртожитку, але щоб уникнути провокацій, пішла з подругою 
на квартиру. Підтримувала тісний зв’язок з Н. Строкатою, познайо-
милася з її друзями Г. Могильницькою, О. Різниківим, В. Барладя-
ну. Передчуваючи неминучий арешт, Н. Строката 1971 р. переїхала 
в м. Нальчик, а свою квартиру залишила під опіку О. У кінці листо-
пада — на початку грудня Марія разом з Л. Тимчуком і своїм май-
бутнім чоловіком Дмитром Обуховим пакувала речі Н. Строкатої, 
щоб відправити їх контейнером у Нальчик. 06.12.1971 пролунав те-
лефонний дзвінок з вимогою сказати, як іде пакування речей. Марія 
не стала відповідати незнайомцеві і таки домоглася, щоб трубку да-
ли Н. Строкатій, яка була цього дня заарештована і говорила вже 
з Одеського УКГБ. 

Почалися численні виклики в КГБ. На диво, допити капітана 
В.І.Пристайка (згодом генерал СБУ) були безпристрасними. До са-
мого суду, що відбувся в травні 1972, носила передачі Н. Строкатій. 

В університеті Марія зібрала групу національно свідомих сту-
дентів, які «робили погоду» на курсі: голосували проти читання лек-
цій українським філологам російською мовою, писали заяви. Але 
й доброзичливо допомагала викладачам, які прагнули перейти на 
українську мову.

КГБ завимагав організувати їй «неуспішність» уже на першій 
сесії. Та декан Анатолій Жаборюк приходив на екзамени й заліки 
саме тоді, коли відповідала О., і викладачі не сміли ставити їй двій-
ки. У кінці 1971 р. Жаборюка звільнили. Деканом став відомий літе-
ратурний погромник Іван Дузь. Виключення на зимовій сесії 1972 р. 
вже було неминучим. Тому вона вирішила піти гучно: задумала про-
вести вечір В. Симоненка на річницю його народження, 08.01.1972. 
Послала хлопців зібрати зі студентів по 50 коп. і зняла кінотеатр ім. 
Лесі Українки. У Театральному інституті в Києві взяла під розписку 
фільм за новелою Симоненка «Кукурікали півні на рушниках». На-
писала сценарій, розподілила ролі. Навіть заступник декана Воло-
димир Дроздовський читав у неї вірші. Вели вечір Марія та Сашко 
Пилипенко — у вишиванках. Штори були жовті, а трибуна обтягну-
та синім жатим папером. Зала була повна. Пилипенко читав: «Ради 
тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки 
й Росії, коли я з тобою говорю». Це було щось нечуване в Одесі.

Коли повернулися в гуртожиток, він гудів, як вулик. Хлопці на 
руках підкидали Марію. Це була велика радість. Але вже почалася 
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остання для неї сесія. Викладачка російської мови Швець винувато 
просила прийти перескласти залік, викладачка російської літерату-
ри Цукерман на першій хвилині сказала: «Вы ничего не знаете». Єв-
ген Прісовський всупереч наказу декана Дузя поставив п’ятірку, за 
що мав партійне стягнення. Так студентка О. погромного січня 1972 
була виключена за «академзаборговоність». 

На суді над Н. Строкатою, О. Різниківим та О. Притикою О. бу-
ла лише першого дня, 4.05.1972. Більше її не допустили за «неналеж-
ну поведінку», яка проявилася в міміці та репліках. 

У той час Марія одружилася з Дмитром Обуховим. Жили трохи 
в його батьків у с. Акулинівка Балтського р-ну Одеської обл., тро-
хи в батьків Марії у Требухові, відтак Марія влаштувалася малярем 
на будівництві в Броварях, де тяжко пропрацювала 8 р. Одержали 
кімнатку в гуртожитку на 10,5 м2. У них 30.10.1972 р. народився син 
Роман.

Тим часом подруга Г. Могильницька, якій симпатизував декан 
І. Дузь, домоглася в 1976 р. відновлення О. в університеті, з умовою, 
що вона переведеться в інший вуз. Марія записалася на 3-й курс 
заочного відділення Київського університету, вечорами ходила на 
лекції. Дипломну писала у викладача діалектології Петра Могили на 
тему «Ономастика в драматургії Лесі Українки». 

О. допомагала О. Мешко в діяльності УГГ, підтримувала ув’яз-
нених, зокрема, їздила на кроткі побачення з В. Барладяну.

У 1980 р. закінчила університет і майже 10 р. працювала в Бро-
варській СШ № 3 вчителькою української мови та літератури. До-
носила до дітей рідне слово, пробуджувала національну свідомість, 
водила дітей у театри, ставила з ними спектаклі (зокрема, за твора-
ми Леоніда Кисельова). Вела українознавчу роботу, створила Малу 
академію народних мистецтв, де вчили писанкарства, плетіння з со-
ломи, вишивання, пошиття традиційного українського одягу, дія-
ла фольклорна секція. Школярі їздили в експедиції, відтворювали 
записаний фольклор на шкільній сцені, у Жовтневому палаці. Пер-
шими в Києві, на переломі 1986–1987 рр., показали вертеп у Спілці 
письменників. Іван Гончар заплакав: «Я ніколи не думав, що дожи-
ву, щоб таке побачити у Києві». Попри ідеологічні шори, в яких до-
водилося працювати, цей період «підпільної педагогіки» був справді 
щасливим у її житті.

У часи «перебудови» про О. та її однодумців зняли фільм «Ваші 
погляди на життя», де зобразили її «українською буржуазною націо-
налісткою». Фільм показали на заводах, в установах, чим створили 
їй популярність у місті. Вона першою в Броварях почала носити са-
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моробний синьо-жовтий значок, а за нею школярі. 1989 р. насампе-
ред її зусиллями в місті створено осередок Товариства української 
мови, 24.03 її обрали головою. Відразу ж виникло протистояння зі 
владою. 18.05 Товариство вперше — всупереч владі — провело Шев-
ченкове свято біля пам’ятника в Броварях — тут його тіло ночувало 
18.05.1861 по дорозі з Петербурга до Канева. Влаштували хресну ходу, 
панахиду в Святотроїцькій церкві. Тривалий час боролися за сквер 
Шевченка. Її квартира була штабом: тут писали гасла, збивали під-
ставки для них, шили прапори. 

У листопаді 1989 голова ТУМ Дмитро Павличко запросив О. на 
посаду заступника відповідального секретаря і завідувача освітнього 
відділу. Це був час бурхливої роботи з повною самовіддачею. 

1990 кандидувала в Броварях до Верховної Ради України, під 
гаслами незалежности вийшла на третє місце. Після путчу ГКЧП 
закривала райком КПУ. 

З травня 1992 по листопад 1994 працювала першим заступни-
ком начальника управління освіти Київської області, а фактично 
керувала управлінням. Насамперед провела обласну конференцію 
директорів шкіл, впроваджувала прогресивні патріотичні освітні 
проекти. 

1994 знову була кандидатом у депутати ВР. Та в листопаді 1994, 
з приходом до влади Л. Кучми, була звільнена з посади. Стала на 
біржу праці, вперше в житті рік офіційно не працювала. У цей 
час розпочала видавничу діяльність. Насамперед видала книжку 
членів Броварської літературно-мистецької студії «Криниця», яка 
існує з 1955 р. Заснувала літературну премію імені Грицька Чуп-
ринки. Підготувала десятки книжок, підписуючи їх «Криниця». 
1997 офіційно зареєструвала видавництво «Українська ідея». За кож-
ною книжкою — скрупульозна робота, якою гасила нещастя: смерть 
батька, матері, брата, чоловіка. 

Лауреат премії ім. В. Стуса 2011 року за видавничу діяльність.
Живе в м. Броварі Київської обл.
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Оленич Степан Адамович (нар. 1930 р. в с. Карпилівка Рівнен-
ського р-ну Рівненської обл.) 

Ув’язнений на 25 р. за співпрацю з УПА. Розповсюджував листівки 
підпільної націоналістичної організації «Об’єднання». 

Із селянської родини. Освіта 5 класів. Заарештований напри-
кінці 40-х рр. за участь у повстанському русі, засуджений Військо-
вим трибуналом військ МГБ Рівненської обл. на 25 р. позбавлен-
ня волі. 1956 р. звільнений комісією Президії Верховної Ради СРСР. 
Судимість знята. 

Оселився в с. Аджамка Кіровоградського р-ну Кіровоградської 
обл., працював у колгоспі.

У жовтні 1957 р. колишній політв’язень К. Банацький привіз з м. 
Інта (Комі АРСР) 1300 листівок «Громадянине!» та «Колгоспнику!», 
видрукуваних там підпільною організацією «Об’єднання». За завдан-
ням заступника Провідника «Об’єднання» В. Леонюка 700 екз. цих 
листівок він відвіз колишньому інтинському в’язневі А. Булавсько-
му в м. Олександрія Кіровоградської обл., а той своєю чергою дав 
100 шт. своєму землякові Г. Рябчуну, який жив в Аджамці. Рябчун 
ознайомив з цими листівками О. Вночі з 4 на 05.11.1957 р. вони роз-
кидати їх по вулицях села. КГБ сполошився, бо такі ж листівки бу-
ли розкидані в Олександрійському р-ні та на Рівненщині, вилучені 
в колишніх інтинських в’язнів Й. Слабіни в дорозі, у К. Банацького 
в Білій Церкві (обидва заарештовані на поч. 1958). Відтак 21.02.1959 
заарештований А. Булавський, а 02.03.1959 — О. та Г. Рябчун. Усі во-
ни були звезені в слідчий ізолятор КГБ при РМ УРСР.

З огляду на вагу справи її розглядала Судова колегія в кримі-
нальних справах Верховного суду УРСР (голова Чайковський Л.М., 
народні засідателі Марик Г.Я. і Тришин В.Г., секретар Кравець П.Д., 
прокурор Янковський І.Й.). Враховуючи те, що О. та Г. Рябчун виз-
нали себе винними, 29.04.1960 р. колегія засудила їх за ч. І ст. 7 За-
кону про кримінальну відповідальність за державні злочини на 3 р. 
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позбавлення волі кожного без обмеження в правах. А. Булавський за-
суджений у цій справі на 10 р., К. Банацький та Й. Слабіна — на 7 р.

Карався О. в таборах Мордовії. 
Подальша його доля невідома.
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Омельченко Григорій Микитович (нар. 22.01.1911 р., с. Лоцманська 
Кам’янка під Катеринославом — п. 28.02.2002, Лоцманська Кам’ян-
ка, Дніпропетровськ). 

Останній лоцман дніпровських порогів, педагог, краєзнавець, 
політв’язень. 

З родини спадкових лоцманів дніпровських порогів, рибалок 
і хліборобів. Народився за 5 км від Кодацького порога, ріс під його 
шум. Змалку освоїв усі сільськогосподарські роботи. До 1921 закінчив 
чотирикласну школу, але через голод припинив навчання. Ще встиг 
прочитати книжки Андріяна Кащенка про козацтво — згодом боль-
шевики їх вилучили з бібліотек. Керував драмгуртком «Просвіти».

Зроду був дуже сильний, витривалий. З 1926 р. бував з батьком 
у дніпровських порогах у дубі, був плотарем, гребщиком, з 19 р. був 
за отамана плота, а в 21 р. помічником лоцмана. Тоді познайомився 
з Дмитром Яворницьким. 1932 р. мав лоцманувати самостійно, але 
того року пороги затопили води Дніпрельстану. 

У комсомол віруючий батько вступати йому заборонив. У 1929–
1932 рр. О. закінчив вечірню школу, працюючи в колгоспі без будь-
якої платні. Під час голоду дійшов до крайнього виснаження. 1932 р. 
вступив на підготовчі курси Інституту професійної освіти (де одер-
жував 200 г хліба), вступив на соціально-економічний факультет 
Дніпропетровського університету. Коли 1935 р. його геолого-гео-
графічний відділ ліквідували, вступив на однойменний факультет 
Харківського університету. З урахуванням складених у Дніпропет-
ровську дисциплін, закінчив його 1937 р. Одружився з учителькою 
Оксаною Яківною Коваленко; син Олександр 1938 р. н. 

Був направлений у Мелітопольський сільськогосподарський ін-
ститут викладачем геології та географії на вечірніх курсах. Щоб ма-
ти квартиру, взяв декілька годин географії та астрономії в середній 
школі. Захопився краєзнавчою роботою з дітьми. Його запросили 
в Запорізький обласний Палац піонерів, що діяв у Мелітополі. Через 
три роки гурток О. вийшов на перше місце в області і третє в Ук-
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раїні, був нагороджений грошовою премією і двотижневою мандрів-
кою по Криму. Був також лектором обласного лекторію. 

1940 р. О. запросили викладачем географії в Запорізький педаго-
гічний інститут, але оскільки факультет не відкрився, то працював 
у школі на о. Хортиця. Написав нарис і низку статей про цей ост-
рів. Розгорнув велику краєзнавчу роботу на Хортиці, зокрема, вніс 
пропозицію в обласне управління освіти влаштувати учнівську ек-
спедицію від Запоріжжя до Перекопу по слідах Врангеля. Зі своїми 
учнями пройшов від Хортиці до села Біленького, зібрав багатющий 
історичний, краєзнавчий, фольклорний матеріал. Його шкільний 
музей був багатший, ніж обласний краєзнавчий.

Через тиждень після початку війни мобілізований. Оскільки 
в університеті пройшов вищу військову підготовку за спеціальністю 
«артилерія», то служив навідником у Севастополі. Відтак його пере-
водили на Калінінський, Прибалтійський, 3-й Український фронти. 
Як командир батареї, лейтенант, 1943 р. мусив вступити в партію. 
Брав участь у прориві румунського фронту, пройшов з боями Ру-
мунію, Болгарію, Угорщину, Австрію. Мав медалі за взяття Буда-
пешта і Відня, був контужений, через що надалі не чув на одне вухо. 
Після війни перекинутий у Болгарію. 

1946 демобілізований. Дістав призначення директором Братсь-
кого педагогічного училища в Миколаївській обл. 

1947 р. зі 120 заочників училища на сесію з’явилося лише 80. 
Вони пухли з голоду. Учитель на селі одержував 2,5 кг борошна на 
місяць, а на утриманців — нічого. Сам О. з дружиною-вчителькою 
теж жив надголодь. Поїхав на села з перевіркою роботи вчителів-
заочників. Бачив пухлих від голоду вдів фронтовиків і дітей. Кол-
госпники мали на трудодень 60–70 г зерна. Прийшовши в облвно, 
О. побачив пухлу жінку з дітьми, дізнався, що дітей не приймають 
у притулок, і висловив обурення. Удома до нього в помешкання при-
йшла така ж опухла жінка, яка просила хліба, а він не мав їй чого 
дати. Фронтовик був настільки вражений, що, відбувши уроки, того 
ж вечора написав листа в ЦК ВКП(б), виклавши конкретні факти 
голодної смерті дітей: «Не можна допустити, щоб гинули діти — це ж 
наша зміна, наше майбутнє. Вживіть якісь заходи». 

Влада «вжила заходів» через три місяці, якраз тоді, коли О. 
відвіз дружину в пологовий будинок: 27.10.1947 р. він був заареш-
тований і в лютому 1948 р. засуджений у Миколаєві за ст. 54-10 КК 
УРСР («антирадянська агітація») на 10 р. Хоча за цією статтею не 
передбачалася конфіскація майна, під час обшуку енкаведисти за-
брали і поділили між собою годинники О. і дружини, які він купив 
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у Болгарії, золотий зуб дружини, який випав, офіцерський мундир 
і чоботи, іменний подарунок — рушницю. 

Місяць О. сидів на пересилці в Дніпропетровську. В Омську рік 
працював на лісоповалі, потім бригадиром будівельної бригади. Від-
так його послали на лісоповал у басейн річки Аргунь Хабаровського 
краю. Пиляв ліс, будував бараки й дороги. Згодом переведений на 
будівництво Комсомольська-на-Амурі як штукатур і маляр, потім 
на лісоповал на о. Сахалін. Його, як чесну і грамотну людину, по-
ставили завлісобіржею, щоб припинити приписки і крадіжки лісу. 
О. впорався з цим, і начальник табору дав йому добру характеристи-
ку, запевнивши, що його звільнять достроково. Тим часом його брат-
полковник, як родич «ворога народу», не міг просуватися по службі. 
Він пішов на прийом до С. Ковпака, заступника Голови Президії 
Верховної Ради УРСР, розповів про справу брата. Ковпак пообіцяв 
допомогти. 

У таборах не було газет, книжок і радіо, тому серед в’язнів 
популярні були так звані «романісти», які вміли добре оповідати. 
О. мав широкі знання, добру пам’ять, фантазію і талант оповіда-
ча. Він оповідав про козаків, зокрема, про походи Івана Сірка, про 
дніпровські пороги, про Суворова, Багратіона, чим заслужив повагу 
в’язнів.

Як завлісобіржею, О. мав право цілодобово виходити за зону. 
Він приносив хворим на цингу лісові ягоди, бо й сам двічі хворів 
цингою. Влітку 1953 р., збираючи ягоди, звернув увагу, що в одному 
місці вони дуже великі. Провалився — і виявив, що тут розклалися 
трупи розстріляних в’язнів. Сказав у бараці: «Це такі крупні ягоди 
від крові наших братів». Його викликав оперуповноважений і звелів 
показати, де ростуть такі крупні ягоди. «Вот сволочи, — сказав. — 
Дело сделали, а спрятать не сумели, дурачье». І наказав: «Про это 
больше ни слова никому. Гавкнешь — тоже тут будешь». 

За кілька днів О. позбавили права виходити за зону і взяли на 
етап на Колиму. Як географ, він знав, що спокійний сезон на Охотсь-
кому морі вже закінчився, починаються шторми. Етапні судна часто 
гинули. Це підтверджували й бувалі в’язні. О. домовився з кількома 
друзями, що вони відмовляться йти на етап, вимагатимуть санкції 
прокурора по нагляду. Та в день етапу друзі зламалися. О. ж не від-
гукнувся на виклик. Охорона перевірила тих, хто залишився, вияви-
ла його і силою потягнула на етап. Та він схопився за дерево: двоє не 
могли одірвати. Коли четверо почали тягнути його, він заклав руку 
за корінь дерева і тримався до останнього. Коли його вкусив конвой-
ний пес, уся зона здійняла ґвалт. Начальник етапу, здивований його 
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відчайдушною боротьбою, спитав, чому він не хоче йти. О. сказав, 
що його нудить навіть у машині: якщо потрібен його труп, то нехай 
застрелить тут. З його малим строком не повинні брати на Колиму, 
його скоро мають звільнити. Крім того, він передчуває, що цей етап 
загине в морі. Начальник конвою сказав: «Я этого человека не беру». 
Справді, це судно, що везло 1650 в’язнів, потонуло під час шторму.

У березні 1954 р. О. був достроково звільнений зі зняттям суди-
мості. Повернувся у рідний край, але його ніде не брали на викла-
дацьку роботу. Працював фізично. 

Тільки 1961 р., добившись реабілітації, О. став учителем геогра-
фії та астрономії вечірньої школи в рідному селі, а через два роки її 
директором. Та ненадовго. Одного разу на перерві до нього підійшов 
гурт старшокласників, які спитали, чи був гетьман Мазепа зрадни-
ком. Директор сказав: «Мазепа ніколи не зраджував Україну». Його 
викликали у райком партії і звільнили з посади директора. О. пішов 
учителем у школу № 61 Дніпропетровська, де працював до виходу 
на пенсію 1970 р.

О. спілкувався з творчою молоддю Дніпропетровщини, зокре-
ма, з Іваном Сокульським. Коло його спілкувань — доктор філології 
Анатолій Поповський, краєзнавець Микола Чабан, академік Ганна 
Швидько, письменники, історики. 

Усі роки, навіть вийшовши на пенсію, О. вів уроки та гуртки 
краєзнавства і народознавства у школах, ПТУ, в технікумах, читав 
окремі лекції студентам, виховував у дітей та молоді любов до рідної 
землі. За незалежності за його ініціативою школа № 107 та дитсадок 
№ 270 у Лоцманській Кам’янці перейшли на українську мову викла-
дання та виховання. 

Ще 1985 р. О. написав «Спогади лоцмана порогів Дніпрових». 
Створив 1994 р. у Лоц-Кам’янці музей лоцманів, за що, разом з книж-
кою, був удостоєний премії ім. Д.Яворницького обласного відділення 
Спілки письменників. Підготував книжки «Воспоминания», «Степи 
України», «Лоцмани Дніпрових порогів». Знався на садівництві, на 
травах.

О. був делегатом Установчого з’їзду Товариства української мо
ви, його активним членом. У його садибі в березні 1989 р. відбулися 
установчі збори Січеславського крайового Народного руху, він був 
заступником голови обласної організації Всеукраїнського товариства 
політичних в’язнів і репресованих, брав участь у святкуванні 500-річ-
чя козацтва в Капулівці. Користувався пошаною, його часто запро-
шували на зустрічі, ім’я його занесене до «Золотої книги України».
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Дружина О. померла 1995 р. Є сини Олександр 1938 і Володимир 
1947 р. н., онуки Ігор, Оксана, Лілія, правнуки Мирослав, Руслан, 
Леонід — передусім їм старий лоцман адресував свої спогади.

О. похований на старому кладовищі у Лоцманській Кам’янці, 
яка стала частиною Дніпропетровська.
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Очаківський Вілен Якович (нар. 29.08.1937, м. Херсон).
Дисидент, правозахисник, підданий «каральній психіатрії». Ви-

готовляв і поширював антипартійні листівки. Створив шахтарську 
профспілку. Громадський діяч, активіст «Меморіалу».

Батько, Яків Ісакович (1901–1979), був переконаний комуніст, 
закінчив партійну школу, як «двадцятип’ятитисячник» організував 
колгосп у с. Хрестовоздвиженка. Мати, Хая Янкелівна Островська 
(1905–1982), домогосподарка. Брат Роман служив у морських при-
кордонних частинах КГБ.

Вілен з дитинства писав вірші українською і російською мова-
ми, був переконаним ленінцем, але вже в 9–10 класах у нього вини-
кали такі питання і до Леніна, і до батька, що батько зробив висно-
вок: «Ти контра, якби ти не був мій син, я б тебе здав. Ти наслухався 
«Голосу Америки», ти антисовєтчик». 

Закінчивши середню школу № 20 у 1955 р., Вілен намагав-
ся вступити у військове училище, щоб стати контррозвідником, та 
його не прийняли. 1956 р. призваний у війська зв’язку особливого 
призначення. Служив під Одесою, як радіорозвідник-перехоплю-
вач підслуховував американців і турків. Його цінували як фахівця. 
Та 1958 р. він запитаннями «загнав у кут» пропагандиста полку. Як 
неблагонадійного, його усунули від ефіру: «Кто его знает, что он 
там слушает, английский знает, слушает американцев, враждебного 
духа от них надышался и митинги в батальоне устраивает». Перевели 
у госпвзвод. Та коли полк отримав урядове завдання провести роз-
відку турецьких радіорелейних ліній, то іншого фахівця як рядовий 
О. не знайшлося.

Влітку 1959 О. достроково демобілізувався, щоби вступити 
Одеську середню спеціальну школу МВС СРСР. Його екзаменацій-
ний твір як зразковий зачитувати перед строєм. А через рік, у травні 
1960, його виключили зі школи міліції за фейлетон «Школа держи-
морд», який послав у журнал «Советская милиция», потім у газету 
«Комсомольская правда». Мотивація: «За клевету на командование 
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школы, по несоответствию образу работника советской милиции и за 
терпимость к преступному миру». Отже, за профнепридатність. 

У вересні 1960 О. завербувався в Якутію. Працював у газеті «Со-
циалистический труд» (сел. Мухтуя, Ленський р-н). Написав статтю 
«Не тихо на тихой пристани» — про страйк у річковому порту і ре-
портаж із залу суду «Лишение свободы» — про те, як судили докера, 
хлопця-інваліда, що дав ляпаса парторгу, бо той образив його під 
час страйку. Звичайно, статті не були опубліковані, але О. вважає це 
початком своєї правозахисної діяльності. 

Як обдарованого лідера, його запросили працювати в Ленський 
райком комсомолу. Там йому в листопаді 1961 вдалося нечуване: про-
вести вибори на альтернативній основі. У його «команді» виявилися 
переважно вихідці з України. У грудні друг, Станіслав Красовський 
з Голопристанського р-ну Херсонської обл., який працював у райко-
мі партії, порадив тікати, бо ним зацікавилися кагебісти. 

Переїхав на 230 км північніше, у сел. Мирний. Як журналіст 
писав про спорт, створив дитячий футбольний клуб, орієнтований 
на українську школу футболу, на «Динамо»», 1974 р. возив 20 вихо-
ванців у Нову Каховку. 

Як громадський захисник виступив у справі звинуваченої 
у «розкраданні соціалістичної власності» українки з Кубані Ніни 
Булах. Прокурор вимагав їй 3 р. позбавлення волі, а після виступу 
О. суд дав їй 2 р. умовно. 

Щоб стати професійним правозахисником, 1962 р. О. вступив 
на юрфак Іркутського держуніверситету. Та швидко переконався, що 
конфлікт з офіційною правосвідомістю неминучий, і 1964 р. поли-
шив навчання. 

1962 р. одружився з сибірячкою Галиною Мошкіною, чесно по-
передивши її, що через конфлікти зі владою може опинитися за ґра-
тами. 1964 народився син Фідель (на честь Фіделя Кастро), 1974 — 
дочка Жанна (на честь Жанни д’Арк.)

1975 р. знайомий кагебіст попередив О., щоб поховав самвидав 
(мав відгук П. Григоренка на книжку О.М. Некрича «1941. 22 июня» 
та інше). 

У червні 1976 р. О. переїхав у м. Горький (Нижній Новгород), як 
водій-перегонщик їздив по всій європейській частині Радянського 
Союзу. Мав намір написати книгу.

Тим часом дружина поміняла помешкання з Мирного на Олек-
сандрію Кіровоградської обл. Туди в січні 1978 р. переїхав і О. Деякий 
час працював водієм, але 1979 р. влаштувався підземним гірничим 
робітником 3-го розряду на шахту «Верболозівська» ВО «Олексан-
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дріявугілля». 1980 р. закінчив на відмінно Макіївську гірничо-ме-
ханічну школу за фахом МГВМ (машиніст гірничо-видобувних ма-
шин), тобто підземний комбайнер, але за браком місця комбайнера 
пішов працювати прохідником.

Готував листівки — антибрежнєвські, антипартійні фотоколажі 
зі своїми карикатурами і віршами. Допомагав йому один фотоху-
дожник, імені якого О. не називає досі. Розкидав ці листівки в До-
нецьку, в Москві під час Олімпійських ігор 1980 р. Одна з них була 
така: «Товарищи маршалы и генералы! Офицеры и солдаты Таманской 
и Кантемировской дивизий ждут вашей команды прийти на Красную 
площадь, оцепить Кремль и арестовать преступную банду Политбюро, 
чтобы предать их суду второго Нюрнбергского процесса».

На початку 1982 р. О. почав створювати вільну профспілку. На-
самперед фактично очолив чинну профспілку на шахті «Ведмежо-
ярська» Шахтобудівельного управління № 2 тресту «Олександрія-
шахтвуглебуд». Під його головуванням на зборах шахтарі обрали 
цехком. Собі О. попросив «портфель» редактора стіннівки «На ход!» 
(це шахтарська команда «вперед»). Та парторг зривав газету. Тоді О. 
почав вивішувати її в підземеллі: шахтарі читали стінгазету при світ-
лі ламп-«коногонок».

Усе було готове до створення вільної профспілки всієї шахти. 
Це мала бути перша вільна профспілка в усьому Радянському Союзі 
(як відомо, до профспілки В. Клебанова входили люди, які жили 
по всьому СРСР). Та за 6 днів до конференції, 11.10.1982 р., О. був 
заарештований під час робочої зміни. При обшуку вдома в нього 
забрали всі рукописи, між сторінками книжок виявили заклеєні не-
гативи листівок. На дачі в с. Протопопівка Олександрійського р-ну 
слідчі перекопали його город у пошуках «речдоків». Пустили чутку, 
що піймали шпигуна, що в нього була радіостанція.

О. намагався віджартовуватися, що арештували Леніна–Вілена, 
що організація «Спартак», яка згадується у вилучених паперах, — це 
художній вимисел: «Союз правдоискателей антибрежневского рево-
люционного товарищества антипартийных коммунаров», а листів-
ки — це лише ілюстрації до книжки, яка ще не написана. 

У перші дні після арешту начальник спецвідділу Олександрій-
ського авторемонтного заводу Жиленко, де працювала дружина О., 
сказав їй, що чоловік невиліковно хворий і порадив розлучитися з 
ним. Слідчий Валерій Миколайович Карелов постановив провести 
стаціонарну психіатричну експертизу. Його відправили у спеціальне 
відділення Одеської обласної психлікарні. Експертизу проводила Ал-
ла Павлівна Кравцова. Голова комісії Джоні Іосифович Майєр уваж-
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но вивчив твори О. і дійшов висновку, що він «робив дуже серйоз-
ний підкоп під марксизм-ленінізм». — «Як я, простий шахтар, який 
орудував кайлом і лопатою, міг робити підкоп під такий потужний 
пласт?» — здивувався О. і розцінив це як допит, а не експертизу, за-
вимагав вести протокол допиту. Майєр вигнав його. Експертиза три-
вала якихось 10 хвилин, діагноз: «шизофрения непрерывнотекущая, 
параноидный вариант».

О. повернули у слідчий ізолятор Кіровоградського КГБ. Слід-
чий Туменко Олег Миколайович уночі з 2 на 3 квітня 1983 р. від-
правив його на лікування в Дніпропетровську сцецпсихлікарню, що 
на вул. Чичеріна, 101. Його одразу помістили у друге відділення, 
в «надзорку» — палату, в якій утримують тих, у кого починаються 
«затемнення», тобто до справді хворих. Заввідділенням — Чусовсь-
ких Лідія Олексіївна. Лікуючий лікар Людмила Андріївна Чинчик 
вводила О. нейролептики та аміназин, від чого він утрачав свідо-
мість, у нього падав тиск, не відходила сеча. Чинчик призначила 
5 сеансів «накачки» — введення рідини у стегно, що викликає стра-
шенний біль. Його так «накачували» ліками, що дочка на побаченні 
не впізнавала батька, плакала зі страху.

У кінці 1985 р. лікарі вважали, що О. вже можна перевести 
у психлікарню загального типу, та КГБ затримав його ще на півроку. 
22.04.1986 О. таки перевезли в Кіровоградську обласну психлікарню 
у смт. Новий. 27.11.1986 його звільнили. О. вважає, що його врятував 
М.С. Горбачов, його перебудова.

Влаштуватися на роботу ніде не міг, бо не приховував, що був 
ув’язнений за антирадянською статтею. Влаштував його на роботу 
один знайомий.

1988 р. О. заснував в Олександрії «Меморіал», потім Народний 
рух України за перебудову. У січні 1989 їздив у Москву на установчий 
з’їзд «Меморіалу». Зайшов там у редакцію газети «Комсомольская 
правда», внаслідок чого журналіст Олексій Новиков опублікував 
01.01.1990 р. нарис про нього «Неизлечимый марксист».

О. вирішив позбутися діагнозу «шизофренія», чого ще не вдава-
лося нікому з політв’язнів. Попросив знайомого психіатра прокон-
сультувати його, змоделювати психіатричну експертизу. Попросив 
поета Євгенія Євтушенка звернутися до міністра охорони здоров’я 
СРСР Чазова. Звернувся також до друзів, до відомих людей з прохан-
ням надіслати характеристики його особистості. Наприкінці травня 
1988 р. його запросили на експертизу в Київську психлікарню ім. 
Павлова. Сам попросився у 22 відділення, у палату до «буйних», се-
ред яких провів 35 діб. Діагноз з нього був знятий 22.06.1988 р.
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Повернувся на шахту «Ведмежоярська» (де його заарештовува-
ли). Під тиском робітників директор прийняв його, але скоро по-
жалкував, бо коли почалися страйки, О. знову став редактором стін-
газети, його обрали головою страйкому. Більше того, шахтарі 1989 р. 
висували його кандидатом у народні депутати СРСР, у 1990 — до 
Верховної Ради України. Та все було зроблено, щоб його не за-
реєстрували. 

Опираючись на Указ ПВР СРСР від 18.05.1981 р., що стосувався 
кримінальних в’язнів, О. домігся постанови Верховного суду УРСР 
від 30.05.1990 про реабілітацію за відсутністю в його діях складу 
злочину, передбаченого ст. 187-1 КК УРСР. Потім звернувся до за-
ступника Ґенерального прокурора України В. Мусіяки, який раніше 
був прокурором Кіровоградської обл. і з яким раніше спілкувався 
у справі про реабілітацію, щоб допоміг домогтися грошової компен-
сації за «вимушений прогул», що тривав 4 р. і 1 міс. Причому ви-
магав, щоб гроші сплатила не держава, а винуватці ув’язнення — 
від парторга до першого секретаря обкому. Одержав (від держави) 
16.345 р., купив дім і сказав дружині: «Галя, этот дом, его двери всег-
да должны быть открыты для тех, кто пострадал за правду. Любой 
политзек, который появится на пороге, может быть здесь, ты обязана 
его встретить, как родного».

На пенсію вийшов на початку 1991 р.
Активно працює в «Меморіалі» ім. В. Стуса, у Міжнародному 

«Меморіалі». Чи не єдиний в Україні вів деякий час меморіальську 
програму на місцевому телебаченні під назвою «Смолоскип». 1992 р. 
виграв ґрант фонду Сороса за проектом «Інформаційний центр — 
Музей історичної пам’яті». На ці кошти видавав прес-релізи місце-
вого «Меморіалу» під назвою «Былое и думы». 

Виношує ідею створити Музей історії КПСС–КПУ, що означає 
«карательная психиатрия Советского Союза, комуністичне пекло 
України. Адреса: вул. Чичеріна, 101». 

Принципово позапартійний, але каже, що вступив би в «Партію 
правдопошукачів України», якби така була. 

За спільною зі Свято-Миколаївською церквою (УАПЦ) ініціати-
вою на подвір’ї церкви створює меморіал «Сполох пам’яті Олексан-
дрійщини», присвячений жертвам доби комуністичного режиму: ко-
лишнім політв’язням, учасникам національно-визвольних змагань, 
в’язням сумління, які постраждали за віру, воїнам Другої світової 
війни і загиблим в Угорщині, Чехословаччині, Афганістані, жертвам 
Чорнобильської катастрофи. 

Живе в м. Олександрія.



1262

ОЧАКІВСЬКИЙ ВІЛЕН ЯКОВИЧ

Бібліоґрафія:

I.

Очаковский Вилен. Дорога в ад. — «Юг» (одеська обласна неза-
лежна газета), 1993, квітень (три подачі). 

II.

Новиков Алексей. Неизлечимый марксист. — Комсомольская 
правда, 1990. — 1 января. 

Хороших Геннадий. Валенса. — «Журналист» (орган Союза жур-
налистов СССР). — 1993. — Сентябрь. 

Архів ХПГ. Інтерв’ю В. Очаківського від 8.03. 2001. 

Василь Овсієнко
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Павлов Вадим Васильович (нар. 21.08.1951, м. Київ).
Дисидент, політв’язень, постраждав від каральної психіатрії.
Батько, Павлов Василь Ілліч (1925–1961), родом з Росії, фрон-

товик, загинув як механік-випробувач на військовому заводі. Мати, 
Савост Ольга Адольфівна (1924 р.н.), шведського роду. 1942 р. була 
вивезена на роботу в Німеччину. Коли 1950 р. загубила паспорт, ви-
нуватили, що вона шведська шпигунка. На щастя, паспорт знайшли 
добрі люди. На формування характеру Вадима вплинув дід Адольф 
Вільгельмович Савоста (1891–1963) — художник-оформлювач, ро-
дом зі Стокгольма, учасник І Світової війни, який служив у війську 
УНР, 1937 р. був заарештований. 

Вадим закінчив російськомовну школу 1969 р. Багато читав — 
російською й українською. Навчався в археологічному гуртку Пала-
цу піонерів, цікавився давньою історією, археологією, згодом і філо-
софією. Знав від матері про голод і політичні репресії. Слухав «Голос 
Америки», радіо «Свобода». Близько до серця сприйняв придушення 
«Празької весни», що сталося якраз у день його 17-річчя. Написав 
вірш про ці події, читав його друзям. Хотів створити організацію, 
щоб боротися проти влади, та не знаходив рішучих однодумців. 
22.05.1969 вперше прийшов з друзями до пам’ятника Т. Шевченку. 

Восени 1969 призваний до війська. Служив у Калінінградській 
обл., нажив там виразку шлунку. У листопаді 1971 демобілізова-
ний. Працював лаборантом у медучилищі. 1972 р. поступив на за-
очне відділення історичного факультету Київського університету 
ім. Т. Шевченка. 

У січні 1972 р. чув про арешти української інтелігенції, але ні з ким 
зв’язку не знайшов. 22.05 бачив, як біля пам’ятника Т.Шевченкові ха-
пали людей. 

П. прочитав працю Сталіна «Об основах ленинизма» про май-
бутнє безкласове суспільство, де відімре й комуністична партія. 
Знайшов підтвердження в Маркса, Енгельса, Леніна. Тим часом 
у виступах Брежнєва і статтях Суслова твердилося, що роль комуніс-
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тичної партії у міру побудови комунізму буде посилюватися. 1973 р. 
П. звернувся листом до Інституту марксизму-ленінізму з прохан-
ням пояснити цю суперечність. Відповіли, що керівна роль партії 
зростає, тому що загострюється боротьба з міжнародним імперіаліз-
мом. У січні 1974 р. через військкомат П. викликали на медичну ко-
місію. Послали до психіатра району, в психоневрологічний диспан-
сер, у Центральну психіатричну лікарню ім. Павлова. Ніхто не хотів 
брати на себе відповідальність за остаточний висновок щодо П. Не 
виявивши відхилень у його психіці, порадили взяти академвідпус-
тку, полікуватися, відпочити. Але у військовому квитку записали: 
«Медкомиссией Московского РВК г. Киева 11 февраля 1974 г. при-
знан негодным в мирное время. В военное время годен к нестроевой 
службе по ст. 8-Б, гр. 1/224, 1966 года». 

Так П. опинився на психіатричному обліку. Звернувся зі скар-
гою в МОЗ України, з листами в газети «Правда», «Известия», в ЦК 
КПУ й ЦК КПРС. У лютому 1974 р. психіатр сказав: «Якщо бу-
деш далі писати, то тебе запроторять у психлікарню». П. намагався 
зустріти біля посольства США в Москві іноземного журналіста, та 
не вдалося. Після І курсу взяв академвідпустку. Працював на кіно-
копіювальній фабриці. Послав у ректорат заяву, що його погляди не 
є марксистсько-ленінськими, тому просить відчислити його. Заявив 
у райком і в ЦК ВЛКСМ, що виходить з комсомолу, бо не вірить 
у можливість побудови комунізму. 

Писав критичні листи в газети, партійні й державні установи, 
зокрема, про надмірне захвалювання Л. Брежнєва. Посилав протест 
на арешт С. Ковальова, привітав А. Сахарова з присудженням Но-
белівської премії, писав листи на підтримку М. Джемілєва, М. Ру-
денка. Коли почався рух євреїв за виїзд з СРСР, П. заявив про намір 
виїхати в Швецію, бо його дід і мати шведи. У київському ВВіРі 
в кінці 1974 р. йому сказали, що в нього немає в Швеції близь-
ких родичів, та його без матері й не відпустили б, бо він стоїть на 
психіатричному обліку.

Напередодні підписання Гельсінкського Акту НБСЄ, 29.07.1975 р., 
П. оголосив голодівку протесту і страйк з приводу порушення прав 
людини в СРСР. Четвертого дня його запросили на прийом до 
психіатра і відвезли в «Павлівку». Примусово лікували. Звільнили 
під розписку тітки. 

У серпні 1976 р. П. звільнився з роботи, бо вважав, що де нема 
прав — не може бути й обов’язків перед державою. 29.07.1976 надіслав 
у Кремль заяву про відмову від радянського громадянства. Подав 
у Конституційну комісію, в газети багато поправок до проектів кон-
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ституцій СРСР і УРСР — про введення багатопартійної системи, 
проти керівної ролі КПРС, за право вільного виходу республік зі 
складу СРСР і відповідні гарантії агітації за вихід, періодичне про-
ведення референдумів з цього питання тощо. Наприкінці 1977 знову 
тримав голодівку протесту. Запроторили в «Павлівку» на місяць.

З 12.06.1978 П. почав працювати в бібколекторі. Попри це за 
ст. 214 КК УРСР («дармоїдство») йому присудили відрахування 20% 
зарплати — на рік. Працював вантажником, пакувальником. 

На придушення руху «Солідарності» і введення надзвичайного 
стану в Польщі (грудень 1980) заявив про вихід із профспілки. У ве-
ресні 1982 в Москві вночі переліз через паркан посольства Австрії, 
дочекався ранку і передав співробітнику звернення до учасників 
Мадридської наради НБСЄ. Наводив приклади порушень прав лю-
дини, писав, що не можна вірити керівництву СРСР. Коли виходив 
з посольства, його затримали міліціонери, відвезли в 60-е відділен-
ня, допитали і відпустили, щоб простежити, до кого з дисидентів 
він піде.

У жовтні–листопаді 1982 р. П. підготував лист, що треба ска-
сувати керівну роль Компартії і розпустити її, віддати всю владу 
Радам, ввести багатопартійну систему, провести демократичні ре-
форми. Все це писав від руки і надіслав усім першим секретарям 
ЦК компартій республік, в усі столичні міськкоми республікансь-
ких компартій, всім першим секретарям, всім головам столичних 
республіканських міських рад, президіям Верховних Рад, у газети 
«Известия», «Правда». 

Вранці 19.05.1983 р., коли П. повернувся з другої зміни, двоє 
з міської прокуратури повезли його на допит, відтак завезли на су-
дово-медичну експертизу в «Павлівку». Там перебував до 01.08. Саме 
тоді в м. Гонолулу на Гавайських островах Міжнародна Асоціація 
психіатрів засудила застосування психіатрії в політичних цілях у Ра-
дянському Союзі. Тоді радянські психіатри вийшли з Міжнародної 
Асоціації, щоб їх не виключили. 

П. перевели в Лук’янівський СІЗО. Він визнав, що є автором 
усіх листів, але наполягав, що Конституція гарантує право громадян 
звертатися з заявами, скаргами, пропозиціями до всіх органів влади 
і до преси, у самвидаві його листи не поширювалися. Відмовлявся 
від послуг адвоката, але прокурор Абраменко наполіг, що підсудний 
має діагноз «психопатія мозаїчного кола», і хоча визнаний осудним, 
він сам не може захищатися. Перед судом ознайомитися зі справою 
і зробити виписки підсудному не дали. 06.09.1983 р. колегія у кримі-
нальних справах Київського міського суду (суддя В. Драга, народні 
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засідателі В. Коробова й Є. Кобзаренко, секретар Г. Гуменюк) роз-
глянула справу № 2-135 про звинувачення П. за статтею 187-1 КК 
УРСР («Поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять 
радянський державний і суспільний лад») і засудила його до 3 р. поз-
бавлення волі у ВТК загального режиму.

Відвезений етапом у табір ОР-318/76, що в с. Рафалівка Рів-
ненської обл. 23.10.1983 р. на розподілі «робочої сили» начальник 
колонії сказав, що такого злісного антирадянщика слід тримати 
«в ежовых рукавицах» і пригрозив йому додатковим ув’язненням за 
ст. 183-3 «Злісна непокора вимогам адміністрації ВТК». Тоді П. від-
мовився заходити в зону і оголосив голодівку, яку тримав у карцері 
10 діб. Відтак у зоні працював на збиванні ящиків. Продовжував 
писати апеляції в різні інстанції, що провини за собою не визнає. 
У кінці літа 1984 р. суд постановив відправити його в колонію- 
поселення.

Після тяжкого етапу 07.09.1984 р. П. прибув у пос. Нироб Чер-
динського р-ну Пермської обл. (Росія), в установу Ш-320/8-6. Пра-
цював на лісоповалі сучкорубом. Зазнав тяжкої травми гілками де-
рева. Під кінець терміну П. сказав спецчастині, що повертатиметься 
в Київ. Але Київ відмовив йому, покликаючись на Постанову РМ 
СРСР № 737 від 06.08.1985 р., що державні злочинці не можуть піс-
ля звільнення проживати в столицях. Тоді він записався на Фастів. 
Звільнений 19.05.1986 р. 

У Фастові став на облік, але без прописки його ніде на роботу 
не брали. Влаштувався в Броварях розвантажувати вагони, а ночував 
у матері в Києві. Міліція погрожувала ст. 196 УК УРСР «Порушен-
ня правил паспортної системи». Переховувався. Тільки навесні 1988 
прописали у матері. Працював вантажником, хворів, мав ускладнен-
ня, оглух на ліве вухо. 

З 1989 р. брав участь у мітингах, знову почав писати в газети 
статті, вірші — вже українською мовою. Брав участь у з’їздах ВТП-
ВіР, у конґресах політв’язнів. Член Київського товариства «Ме-
моріал» ім. В. Стуса. 

Поштою одержав документ від 19.07.1990 р., що він реабілітова-
ний Постановою пленуму Верховного суду УРСР від 11.05.1990 р.

Бібліоґрафія:

Архів ХПГ: Інтерв’ю 10.03.2007.

Василь Овсієнко
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Палецький Ростислав Михайлович (нар. 10.01.1932 р., с. Коханів-
ка Ананьївського р-ну Одеської обл. — п. 07.03.1978, с. Троїцьке Лю-
башівського р-ну Одеської обл.)

Художник, новатор у жанрі декоративно-ужиткового розпису, 
майстер станкової графіки.

Малювати почав з дитинства, спостерігаючи, як мати розпису-
вала піч, а батько — меблі. Вчився на муляра, але за станом здоров’я 
повернувся додому і став завклубом, потім директором будинку 
культури в с. Троїцьке Любашівського р-ну. Працював художником-
оформлювачем у колгоспі «Маяк». 

Не маючи спеціальної освіти, створив у с. Троїцьке центр фоль-
клористів та народних умільців «Перлини степу», які збирали й вив-
чали цікаві зразки вишивки, ткацтва, писанкарства, переказів і ле-
генд та ін., що, безперечно, спонукало до національного самоусві-
домлення. За рік на базі цього угруповання виникло літературно-
мистецьке об’єднання «Степовий колос», яке збирало народні ужит-
кові й декоративно-мистецькі вироби. За проектом П. в Троїцькому 
побудовано Будинок народної творчості, він навчав школярів і до-
рослих декоративного розпису. 

П. був новатором у жанрі декоративного розпису, він творив 
власні орнаментальні композиції з яскравим національним колори-
том, вдавався до стилізації історичних постатей та відомих літера-
турних персонажів, особливий інтерес мав до козацької тематики, 
героїчного епосу українського народу. Створив цикл картин за мо-
тивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня», язичницький 
цикл.

1971 р. П. мав першу персональну виставку в Одеському музеї 
західного і східного мистецтва. Того ж року отримав бронзову ме-
даль лауреата Всесоюзної виставки, звання «Заслужений майстер 
народної творчості». Його розписи побували на виставках у Києві, 
Ленінграді, Москві, Ізмаїлі, Полтаві, у Польщі, Болгарії, Німеччині, 
Чехії, в Японії, де їх оцінювали дуже високо. Усього мав 8 тематич-
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них виставок з 50–60 робіт кожна. Про художника був знятий доку-
ментальний кольоровий кінофільм. 1972 р. у видавництві «Мистец-
тво» мав вийти його альбом. 

Інтерес до творчості П. за кордоном викликав підозру комуніс-
тичних наглядачів за мистецтвом. Якийсь експерт з Міністерства 
культури побачив у його працях «тенденцію сповзання до націо-
налізму», наполегливо радив дотримуватися канонів декоративного 
розпису, малювати не козаків, а флору та фауну. 

З початком нової хвилі репресій проти української інтелігенції 
(1972 р.) роботу над його альбомом припиняють. П. критикують за 
«ідеалізацію козаччини». Посипалися звинувачення, що він спрямо-
вує літературно-мистецьке об’єднання «Степовий колос» на вивчен-
ня «забобонних» (насправді, старовинних) звичаїв та обрядів. Що 
створює музей «пережитків капіталізму» (очевидно, народного по-
буту) Причорномор’я. Що готує до видання книгу про «самозваних» 
(напевно, недипломованих) майстрів с. Троїцького. Під тим при-
водом, що П. не має спеціальної освіти, його усувають від викла-
дання в дитячої студії декоративного розпису (тоді вже художньої 
школи). У Спілці художників «загубили» документи з його заявою 
на членство. Був «сигнал» і про те, що П. бачив десь старий руш-
ник з якорцями і тризубом. Ним зацікавився прокурор. Це обурило 
митця і він пішов з посади колгоспного художника-оформлювача, 
працював у виробничій бригаді. Оскільки утисків зазнавала і його 
дружина-художниця Марія Лазарівна, подружжя збиралося виїхати 
з Троїцького.

07.03.1978 р. дружина повернулася з роботи і виявила чоловіка 
в хаті в калюжі крові мертвим, з проламаним черепом і перелама-
ними кількома ребрами. Сусіди розповіли, що приходив якийсь пі-
дозрілий чоловік з горілкою, примушував П. випити. Коли ж той 
відмовився, невідомий почав його бити…

Про смерть відомого в світі художника в жодній газеті не було 
некрологу чи бодай згадки — тільки повідомлення в «Інформаційно-
му бюлетені Української громадської групи сприяння виконанню гель
сінкських угод» № 2 1978 р. та по радіо «Свобода». Натомість влада 
поширювала чутки, що П. був п’яний, упав і вдарився сам. Удова, 
налякана анонімними погрозами, за безцінь продала хатину й виї-
хала до родичів в Одесу. Перестав малювати його молодший брат 
Юрій, притихли інші учні, Олександр Гаркавенко теж виїхав із се-
ла, позбиравши дещо з викинутих творів учителя. Частину творів 
і листів зберіг учень Іван Козирод.
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За незалежності студія декоративного розпису «Степовий колос» 
відновилася, нею керує учениця П. — Лариса Бабинець. 1993 р. ство-
рено фільм про творчість П. 2007 р. управління культури і туризму 
Одеської ОДА заснувало премію ім. Р. Палецького. Сучасні мистец-
твознавці визначають створену П. Троїцьку школу декоративного 
розпису, яка живиться зі споконвічної жаги українського селянина 
прикрашати оселю. Восени 2008 р. твори П. експонувалися в Музеї 
українського народного декоративного мистецтва в Києві, репрезен-
товано перший його альбом.

Бібліоґрафія:

Інформаційні бюлетені Української громадської групи спри-
яння виконанню гельсінкських угод. Упорядкував Осип Зінкевич. 
Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка. Торонто — 
Балтимор, 1981. — [ч. 2, 1978 р.]. С. 62–63.

Російщення України. Науково-популярний збірник. К.: Видан-
ня Українського Конґресового комітету Америки. — 1992. — С. 43.

Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінксь-
ких угод: Документи і матеріали. В 4 томах. Харківська правозахис-
на група. Харків: Фоліо, 2001. Т. 3. Документи і матеріали. Серпень 
1977 — 10 грудня 1978. Упорядник В.В. Овсієнко. — С. 117–118.

Малюта Іван. За нез’ясованих обставин. 25 років тому загинув 
митець-патріот Ростислав Палецький // Шлях перемоги, № 1–2 
(2590), 2004. — 1 січня.

Невмитий Володимир. Із зони замовчування // ж. «Україна», 
2008. http://www.ukraina-magazine.com.ua/news 

Федорук Юрій. Повернення Ростислава Палецького // Одеські 
вісті, № 115 (3810). — 2008. — 25 жовтня. http:izvestiya.odessa.gov.ua/
index.php?go

Федорук Юрій. Щедрий дивоцвіт народного мистецтва // Одесь-
кі вісті, № 44 (3880). — 2009. — 23 квітня. http:izvestiya.odessa.gov.ua/ 
ndex.php?go

Іван Малюта, Василь Овсієнко
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Пашков Іван Григорович (рос. Пашков Иван Григорьевич, нар. 
25.05.1936 р., с. Бехтеєвка Корочанського р-ну Бєлгородської обл., 
Росія — п. 10.11. 2010 р., м. Харків).

Репресований журналіст, поет.
З українського слобожанського козацького села. 1953 р. всту-

пив на факультет журналістики Київського державного університе-
ту ім. Т. Шевченка. Навчався на одному курсі з Борисом Мар’яном, 
який після ХХ з’їзду КПРС склав «Програму-мінімум демократич-
ної перебудови суспільства». 07.01.1957 на зборах партійно-комсо-
мольського активу, де «розбирали» автора «Програми…», студент П. 
намагався захистити товариша, але ректор акад. І.Г. Швець заявив: 
«Гниль эту нужно решительно ликвидировать». Після ув’язнення 
Б. Мар’яна П. виключили з університету і призвали на дійсну війсь-
кову службу. Служив в Оренбурзькій обл.

1959 р. відновився в КДУ і закінчив його 1961 р. Влітку разом 
з однокурсником Григорієм Гайовим та його товаришем Миколою 
Максименком улаштували собі екскурсію по містах України і Росії: 
Донбас–Білгородщина–Тамбовщина–Курщина–Москва–Тульська–
Брянська–Чернігівська області–Київ. Вели дорожні записи, згодом 
листувалися. Одного листа П. до Гайового з сумнівами щодо ХХІІ 
з’їзду КПРС перехопили кагебісти. Ще раніше сусід по гуртожитку 
доніс про щоденникові записи Г. Гайового, де згадувався й П. У КГБ 
це розцінили як «антирадянську агітацію і пропаганду» (ст. 62, ч. 1 
КК УРСР), їхні мандри — як «намір створити антирадянську органі-
зацію» (ст. 64 КК УРСР).

П. устиг попрацювати кілька місяців у районній газеті в м. Ко-
роча, та був звільнений як неблагонадійний. Улаштувався шкільним 
учителем англійської мови у с. Краснопартизанськ Свердловського 
р-ну Луганської обл., де був заарештований 21.03.1962 р.

Посправник М. Максименко одразу став на бік слідства. П. на-
магався пояснити ідейні розходження з Гайовим — із цього слідство 
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сфабрикувало «справу». Йому також інкримінували поему «Гайда-
мака» та вірш «Четверть века», присвячені Гайовому. 

Луганський обласний суд на закритому засіданні 30.06.1962 р. 
засудив Г. Гайового до 5 р. ув’язнення в таборах суворого режиму, 
П. — до 3 р., М. Максименка — до 2 р.

Карався П. в таборі № 11, що в сел. Явас (Мордовія). Належав до 
кола ув’язнених поетів (Валентин Соколов, Альберт Новиков, Юрій 
Литвин та ін.). Уклав рукописний альманах «Горящие ветви», який 
потай ходив по руках. Близький до цього кола Авраам Шифрін вивіз 
із зони добірку віршів, у т. ч. П., і згодом видав антологію «Поэзия 
в концлагерях» (Тель-Авів, 1976).

Після звільнення П. жив у м. Короча, де й одружився. Працю-
вав у геологорозвідці в Красноярському краї (разом з Ю. Литвином). 
Згодом переїхав у Харків. Був учителем, журналістом, перекладачем 
з англійської та німецької мов, редактором об’єднання «Укрпобут-
реклама».

Створив у Харкові видавництво «Кентавр», у якому, зокрема, 
власним коштом видав збірку віршів свого друга Ю. Литвина «Траги-
ческая галерея». Допомагав у створенні музею в його рідному селі Ба-
рахти на Київщині. Велику колекцію книжок харківських письмен-
ників і поетів передав ліцею мистецтв, де навчалася його внучка.

Член Спілки письменників Росії з 1996 р. та член Національної 
спілки письменників України з 2000 р. На вірші П. написали пісні 
бєлгородські, кримські, харківські композитори. Літературні компо-
зиції на вірші поета звучали по радіо.

Автор п’ятьох поетичних книжок російською мовою, однієї — 
українською. Збірка «Ясный колодец души» (2008) відзначена літе-
ратурною премією ім. Бориса Слуцького, за книжку «История Ко-
рочи» (1998) йому присвоєне звання «Почесний громадянин міста 
Короча».

Похований у м. Харкові.

Бібліоґрафія:

І.

Храм на болоте: Стихи. — Х.: «Харьковский журналист», 1992. — 
96 с.

СТИХиЯ: Стихи. — Х.: «Харьковский журналист», 1993. — 90 с. 
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Корочанские сады: Стихи. — Х.: «Харьковский журналист», 
1994. — 88 с. 

Откровения от Ивана: Стихи — Х.: «Кентавр», 1995. — 72 с.
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Покровський Іван Миколайович (нар. 07.09.1921 р., с. Штунь Лю-
бомльського р-ну Волинської обл. — п. 25.12.2009 р., м. Городня на 
Чернігівщині). 

Повстанець, 25-літник. Учасник боротьби за Статус політв’язня.
Син священика і вчительки. Навчався в ґімназії. На Покрову 

1942 р. П. присягнув на Декалозі українського націоналіста і став 
членом ОУН. На початку 1943 р. організував підпільний військо-
вий вишкіл у лісі поблизу свого села і навчав односельчан військо-
вої справи. Працював референтом з пропаганди і військової спра-
ви, створював осередки ОУН по селах, організовував самооборону. 
Йому вдалося схилити відділ СС «Галичина» і відділ мобілізованих 
німцями литовців перейти в УПА. Провід спрямовував П. в різні 
райони для відновлення сітки ОУН. Очолював Любомльську сітку. 
Під час польсько-українського конфлікту навесні 1943 р. брав участь 
у відплатних акціях. 22.12.1943 поляки закатували його батька Ми-
колу, сестру Наталку, імітували розстріл матері Марії та двох сес-
тер. Перед приходом червоних дістав наказ перевести свій підрозділ 
УПА через фронт, але безуспішно. Потрапив під німецьку облаву 
і був під чужим прізвищем депортований у Німеччину. У тяжких 
умовах працював на воєнному заводі поблизу м. Гамбурґ. Визволили 
англійці, та одного ранку вони всіх остарбайтерів у «студебекерах» 
вивезли у радянську зону окупації. У фільтраційному таборі П. по-
вернув своє прізвище і після допитів був мобілізований у Радянську 
армію. Новобранців, навіть не обмундирувавши, повезли збирати 
урожай в Померанію, очищену від німців і передану Польщі. Згодом 
пас худобу. Навесні 1946 р., обмундирувавши, його та інших на під-
водах посилають гнати худобу і коней в СРСР. У Білостоку демобілі-
зують, саджають в ешелон, щоб розвозити по районах. Не бажаючи 
повертатися у свій край, П. попросив коменданта поїзда відпустити 
його в Бресті. Нишком приїхав у Любомль, де дізнався, що його 
матір і сестер 19.01.1945 р. вивезено в Архангельську обл.
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У м. Барановичі (Білорусь) влаштувався касиром залізниці. 
07.12.1949 заарештований. На початку 1950 р. «тройка» ОСО прису-
дила йому за ст. 58-1 (аналог ст. 54-1 КК УРСР, «зрада батьківщи-
ни») кару смерти з заміною на 25 р. До весни сидів у Гродно. Три-
валим етапом завезений у Карлаг, що на півдні Казахстану, згодом 
у Междуреченськ на Алтаї, де працював на будівництві. 1954 р., під 
Омськом, познайомився з кардиналом Йосипом Сліпим, з сином ґе-
нерала Тарновського. Тут вивчився на електрика. Учасник страйків 
за підвищення платні. Комісія ВР СРСР не скоротила термін П. 
як учасникові боїв та страйків. Карався в Тайшеті на лісопильному 
заводі. 1959 р. переведений у Мордовію, у сел. Явас, працював елек-
триком.

Коли в табори почало прибувати нове покоління політв’язнів — 
шістдесятники, П. організовував допомогу їм: збирав цукор, продук-
ти, вводив у курс справ, організовував відзначення релігійних свят 
і пам’ятних національних дат. Спілкувався з С. Караванським, М. 
і Б. Горинями, П. Заливахою, О. Назаренком, з євреями-«самольот-
чиками», з Я. Сусленським, з в’язнями різних національностей. Як 
фахівець найвищого, VI розряду, вів курси електриків. Хтось доніс, 
що там обговорюються й політичні питання. Курси розігнали.

1972 р. П. у складі великого етапу відправлений на Урал і до 
кінця терміну карався в таборі суворого режиму № 36, що в Кучино 
Пермської обл. Вчив на електрика Л. Лук’яненка. За свідченням Є. 
Сверстюка, П. «мав репутацію доброго професіонала-електрика. Він 
мав репутацію дуже послідовного, принципового в’язня, яких мало є се-
ред старих. Було багато порядних, але активних до кінця — таких уже 
мало залишалося на 25-му році сидіння». Переховував інформацію, що 
готувалася для передачі на волю. Брав участь у місячному страйку, 
спровокованому побиттям наглядачами 22.06.1974 політв’язня С. Са-
пеляка. 26.06 запроторений у ПКТ до кінця терміну, хоча мав від-
криту форму туберкульозу. На його захист тоді виступили з заявами 
багато політв’язнів різних національностей. У ПКТ тиждень голоду-
вав з вимогою надання Статусу політв’язня, сидів у карцері.

Звільнений з викінченням 25-річного терміну прямо з ПКТ 
05.12.1974 р. Повертатися у прикордонну Волинь йому не дозво-
лили, як і їхати в Харків на запрошення А. Здорового. Дозволили 
в Чернігівську обл., до батьків Л. Лук’яненка. Одначе спершу про-
відав сестру Олександру на засланні в Мотьмі поблизу Котласа (ма-
ти Марія і сестра Анна померли на засланні). У потязі була спроба 
влаштувати йому провокацію. У Чернігові його направили в обласну 
тублікарню в м. Городня. Працював там електриком. Познайомився 
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з Єфросинію Марківною Середою, яка працювала на кухні. Вона 
прописала П. в себе, зареєструвавши шлюб. З погіршенням стану 
здоров’я у 1980 р. перейшов на роботу в санстанцію. На пенсію вий-
шов у 1985 р.

П. листувався з колишніми політв’язнями. До нього приїздив 
О. Тихий, він їздив до О. Мешко в Київ. За його розповідями вона 
склала довідку про становище політв’язнів, яка пізніше була вико-
ристана для складання списку українських політв’язнів, що додавав-
ся до Меморандуму № 1 УГГ. При обшуку й арешті голови Групи 
М. Руденка цей текст був вилучений. П. викликали на допит, але 
він не зізнався. Разом з дружиною заявив протест проти спроби за-
проторити Л. Лук’яненка в психлікарню після його арешту 12.12.1977. 
У нього були обшуки у справі М. Гориня 1981 р. Був оточений «сту-
качами». Була спроба звинуватити його у підпалі скирти льону. Коли 
Л. Лук’яненко вийшов з ув’язнення на заслання (грудень 1987), П. їз-
див до нього з його дружиною Надією Никанорівною в Томську обл.

З настанням перебудови співпрацював з УГС. Делеґат її Устано-
вчого з’їзду (29–30.04. 1990). На ІІ з’їзді УРП (1–2.06. 1991) був обра-
ний членом її Етичної комісії. 

Не реабілітований. Але за розпорядженням Президента від 
22.05.2002 р. мав довічну державну іменну стипендію.

Похований у Городні.

Бібліоґрафія:

I.

Покровський Іван. Священик — патріот України. — Газ. «Наше 
життя» (м. Любомль), 1998. — 19 грудня. 

II.

Хроника текущих событий (ХТС). — Вып. 33, 1974; вып. 35, 
1974.

Архів ХПГ: Інтерв’ю 25.07 2002 р. в м. Городня.
Ольховський Іван. Терен-доля Покровських. — Українська газе-

та, № 4 (99), 2007. — 1 лютого.

Василь Овсієнко
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Поліщук Микола Кіндратович (нар. 20.12.1930 в с. Біліївка Воло-
дарського р-ну Київської обл.) 

Селянин, робітник. Двічі репресований за відстоювання економіч-
них інтересів та людських прав, за національну самосвідомість. 

З селянської «розкуркуленої» родини. Мати загорнула Микол-
ку в стару свитину і перенесла до свекра в с. Гайворон, де й мину-
ло його дитинство. Батьки вперто не йшли в колгосп. 1938 р., коли 
Миколка пішов у перший клас, діти активістів побили його як сина 
одноосібника. Кілька місяців лежав у Васильківському дитсанаторії 
прив’язаний у гіпсовому кориті. Залишився інвалідом. Їхнє госпо-
дарство обклали подвійним податком, відрізали город. Батько заги-
нув у грудні 1943 р., форсуючи Дніпро. 

1948 р. Микола закінчив семирічку. Вступив у Сквирі в сіль-
госптехнікум. Ходив босий, простудився — і на цьому наука закінчи-
лася. Працював у колгоспі на рівні зі здоровими чоловіками. 1952 р. 
виїхав у Макіївку, працював на заводі, пішов у 8-й клас вечірньої 
школи. У 1955 р. на комсомольських зборах сказав: «Тут я не зміг 
знайти української школи і навіть на комсомольських зборах я не 
можу висловити своєї думки українською мовою. У мене нема перс-
пективи?» І поклав комсомольського квитка на стіл. Його виключили 
з 10-го класу. Повернувся в Гайворон. Працював у будівельній бри-
гаді. Коли 1962 р. впав з горища корівника і 17 днів пролежав у лі-
карні, на нього за невиконання мінімуму трудоднів наклали підви-
щений на 50% податок. 

Заочно закінчив 1964 р. Ржищівський будівельний технікум. 
Курсову роботу зі статики споруд написав українською, але мусив 
перекласти на російську. З 1963 р. П. не брав участі у виборах. За 
незручні для начальства запитання на зборах міліціонер попередив, 
що його збираються звинуватити в хуліганстві. Поїхав у Київ шу-
кати своїх депутатів: секретаря обкому Синицю та драматурга Кор-
нійчука, та марно. Пішов у Київську обласну прокуратуру. Проку-
рор Русанов вилаяв його за виступ проти «курсу партії», а назавтра 
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в Гайвороні на розширеному правлінні колгоспу влаштував йому 
«народний осуд» і звинуватив, що він заважає колгоспникам буду-
вати комунізм.

Щоб не посадили за «дармоїдство», 1965 р. П. виїхав у Білу 
Церкву. Працював у багатьох будівельних організаціях робітником, 
майстром, старшим інженером відділу, виконував на підприємствах 
складні інженерні розрахунки. За сумлінне ставлення до роботи 
мав заслужену повагу, був профгрупоргом. Не мирився з неправдою, 
приписками, зловживаннями начальства. Жив у вагончиках, у сімох 
гуртожитках, нарешті 09.03.1972 р. одержав однокімнатну квартиру.

П. їздив у київські бібліотеки, цікавився культурними подіями, 
купував газету «Вісті з України», звідки дізнався про І. Дзюбу та 
його працю «Інтернаціоналізм чи русифікація?». У вересні 1969 р. на-
писав з цього приводу листа в редакцію «Вістей з України». У червні 
1973 р. послав листа в редакцію газети «Літературна Україна» про 
становище української мови.

1974 р. знову не взяв участі у виборах. Дістав офіційне застере-
ження за Указом ПВР СРСР від 25.12.1972, щоб не поширював на-
клепів на радянський державний і суспільний лад. У жовтні 1974 р. 
П. перейшов у військову частину на посаду старшого інженера, та 
09.12 його звільнили без пояснень. Звернувся до суду і виграв спра-
ву. Тоді його звільнили «за скороченням штатів» з компенсацію за 
вимушений прогул. 

Під той час П. купив фотоапарат і почав перезнімати для ет-
нографічного музею Івана Гончара давні знімки людей в українсь-
кому одязі. Це не сподобалося КГБ, і провокатор підсунув йому іно-
земний календар і фотоплівку, яку П. навіть не проявив. 11.03.1975 
о 7-й ранку в його помешкання зайшло 5 осіб, обшукали, відвезли 
його в СІЗО на Лук’янівку. Справу 18–20.08.1975 р. розглядала Су-
дова колегія в кримінальних справах Київського обласного суду під 
головуванням Г.А. Дишля. Власне звинувачення за ст. 211 КК УРСР 
(«порнографія») суд розглянув в останні хвилини засідання: не маю-
чи ніяких доказів і жодного свідка, суд «встановив», що діапозити-
ви виготовлені «з метою розповсюдження». Усі ж три дні пішли на 
з’ясування «завідомо неправдивих вигадок, які порочать радянський 
державний і суспільний лад» (ст. 187-1). Це кілька розмов зі знайоми-
ми про радянську виборчу систему, національну політику, радянську 
демократію та керівництво КПРС, часто спровоковані начальством, 
агітаторами у 1968–1974 рр. Інкримінували листи в редакції газет, 
які пролежали так кілька років. Від послуг адвоката П. відмовився. 
Покарання: 3 р. ув’язнення у виправно-трудовій колонії загального 
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режиму з конфіскацією фотоапаратури. Хоча процес вважався від-
критим, на нього не допустили навіть матір і сестру П. З протоколом 
судового засідання його ознайомили аж через 68 діб. Подав касацій-
ну скаргу на 72 с., але це не вплинуло на ухвалу Верховного Суду. 
20.08.1975 р. подав заяву на ім’я Голови ПВР УРСР І.С. Грушецько-
го — вона зі слідчого ізолятора не вийшла. 

На етапі П. пограбували кримінальники. Карався в колонії № 2 
в м. Дзержинськ Донецької обл. За відмову вийти на роботу посади-
ли в штрафний ізолятор, звідки вийшов з купою вошей. Порятував 
банщик — баптист Іван Мелащенко. 

Адміністрація не зважала на інвалідність П. і примушувала 
його тяжко працювати на скручуванні пружинних матраців. Жив 
упроголодь. Записався у вечірнє ПТУ на токаря. Здобув четвертий 
розряд. Та його перевели збивати дерев’яні ящики. 

11.03.1978 р. звільнили. Повернувся в Білу Церкву. Тим часом 
трест «Білоцерківхімбуд» відібрав його квартиру. Пропало все май-
но. Влаштували на роботу в той же трест, прописали в гуртожит-
ку, підселивши «стукачів». Наклали на півроку адміннагляд. Їздив 
з листом про незаконне ув’язнення до депутата Верховної Ради Сте-
паниди Виштак. 10.05.1980 р. в театрі в Києві вручив «Прохання» 
на 37 с. депутатові Дмитрові Гнатюку — воно швидко опинилося 
в прокурора. У «Проханні» П. викрив усю беглуздість звинувачень, 
дотепно скориставшись цитатами з творів Маркса і Леніна, так що 
цей талановитий твір читається як дошкульний фейлетон на «ра-
дянське правосуддя». 

19.11.1980 р. П. знову заарештували прямо на роботі. У січні 
1981 р. спровадили на психіатричну експертизу в 13-е відділення 
лікарні ім. Павлова. Там зустрівся з політв’язнем Валерієм Крав-
ченком. На щастя, фельдшер-земляк не вводив призначених П. 80 
куб. см сульфазолу. Лікар Арсенюк зробила висновок, що П. «вияв-
ляє ознаки психопатії зі надцінними ідеями реформаторства», але 
є осудним. Київський обласний суд 10.04.1981 р. під головуванням 
М.М. Киселевича присудив йому 3 р. таборів суворого режиму за 
«систематичне розповсюдження в усній та письмовій формах завідо-
мо неправдивих вигадок, що порочать радянський державний і сус-
пільний лад» (ст. 187-І КК УРСР).

П. етапували в с. Чорнухіно Перевальського р-ну Ворошилов-
градської обл. Там його кинули в штрафний ізолятор «за спробу 
нелегально переслати кореспонденцію», погрожували статтею 62-ю 
(«антирадянська агітація і пропаганда»). Оголосив голодівку протес-
ту, яку тримав 25 діб, причому перших 7 діб — суху. Утратив голос. 
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Хтось повідомив про це сестрі Ганні Шаповал. Сестра завимагала 
пояснень адміністрації. 04.01.1982 П. викликав начальник колонії 
Пташинський і запевнив, що всі його скарги будуть відправлятися 
в усі органи державної влади. П. зняв голодівку. На третій день його 
вже вивели на роботу. Працювати не міг. Через два місяці доручили 
замітати в робочій зоні. Потім плів сітки. Ходив на курси операторів 
котельні. 

20.11.1983 р. П. повернувся в Білу Церкву. Щодня ходив у міліцію 
і доповідав, де йому відмовили. Після довгих зволікань прописали 
в гуртожитку, зі «стукачами». 09.03.1984 р. П. зі своїм другом побував 
у Каневі на могилі Т. Шевченка, а вже 10.03 в КГБ йому пригрозили 
ст. 62. Працюючи кочегаром, не ходив на політінформації — переве-
ли підсобним робітником. Відмовився ходити на суботники, платити 
за марки ДТСААФ — йому почали давати роботу, яка перевищувала 
його фізичні можливості. Ще й у 1988 р. за те, що не пішов на збори, 
покарали зняттям 50% премії, погрожували звільнити з роботи.

У квітні 1989 р. начальник слідчого відділу КГБ УРСР В. При-
стайко повідомив П., що Верховний суд УРСР реабілітував його за 
відсутністю складу злочину — за обома справами. Йому нарахува-
ли компенсацію 10.080 руб., але ці гроші пропали через інфляцію. 
Щоправда, надали занедбане помешкання, яке мусив власноручно 
ремонтувати. З лютого 1991 р. живе в ньому. У червні 1991 р. вийшов 
на пенсію.

У березні 1989 р. П. разом з Л. Гапоненком, М. Педченком, В. Мар-
ченком та іншими створив осередок Товариства української мови «По-
чаток». ТУМ висував П. кандидатом у депутати міськради на виборах 
1990 р. Член ВТПВіР з 1989 р. Того ж року газета «Літературна Украї-
на» опублікувала його допис про голод 1933 р.

На початку 90-х рр. П. брав участь у створенні громади УАПЦ 
в Білій Церкві. Коли Церква розкололася, перереєстрував громаду на 
Київський патріархат. А в день похорону Патріарха Володимира (Ва-
силя Романюка) відійшов від християнства. Прихильник Рідної віри.

Бібліоґрафія: 

Архів М.К. Поліщука: копії вироків від 20.08. 1975 р. і 10.04.1981 р.; 
Прохання депутатові ВР СРСР по Білоцерківському в.о. Гнатюку Д.М. 
від 06–09.04.1980 р.

Архів ХПГ: Інтерв’ю М. Поліщука 22.06.2002.

Василь Овсієнко
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Пономарьов Володимир Володимирович (нар. 27.10.1938 р., м. Хар-
ків — п. 19.09.2003 р., м. Харків).

Шістдесятник, учасник виготовлення самвидаву, політв’язень.
П. народився в сім’ї  активних комуністів — батько мав нагоро-

ди і звання «почесний чекіст», мати працювала в системі організації 
охорони здоров’я.

У 1938 р. матір П., вагітну на 8-му місяці, протримали цілу до-
бу в НКВД, вимагаючи від неї показань проти провідних лікарів 
Харкова. Вона відмовлялась, її виганяли з кабінету, вона годинами 
стояла біля кабінету, бо стільця там не було. Чоловік — «почесний 
чекіст» — допомогти нічим не зміг, його просто не пропускали до 
установи. Врятувала матір П. зміна слідчого складу після арешту 
М. Єжова. На очах матері її слідчого вивели з кабінету в наручниках, 
тому її й відпустив його наступник. Батько П. після ВОВ в сім’ю не 
повернувся, мати виховувала 2-х синів одна, хворіла і раніше строку 
вийшла на пенсію. Жили дуже скрутно.

У 1956 р. П. закінчив середню школу, в 1961 р. — Харківський 
Автошляховий інститут за фахом інженера-механіка.

Ще учнем старших класів прочитав стенограму одного з про-
цесів 30-х років. Його дуже вразила фальшивність самого судового 
процесу, фантастичні наклепи підсудних на себе самих та інших 
обвинувачених. Це викликало неабиякий інтерес до того, що ж на-
справді відбувалось і відбувається в країні. Доповідь М. Хрущова на 
XX з’їзді КПРС багато чого розкрила, але це була теж напівправда, 
і то про минулі часи.  А чи не єдиним джерелом інформації про сьо-
годення були зарубіжні «голоси», які слухали майже всі в СРСР.

В 1963 р. П. одружився з Іриною Рапп і через дружину познайо-
мився з сім’єю Якірів у Москві, в якій було троє політв’язнів. Її роз-
повіді, деякі архівні матеріали, потім «там-» і «самвидав» захопили 
П. Він активно читав сам, робив копії і давав читати друзям і знайо-
мим книги та матеріали, що були заборонені або не рекомендовані 
в СРСР.
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У 1969 р. підписав відкриті листи до громадськості на захист 
П. Григоренка та до Комітету з прав людини ООН про порушення 
прав людини в СРСР.

Арештований 03.12.1969. Засуджений Харківським облсудом ра-
зом з В. Недоборою 11.03.1970 до 3 р. позбавлення волі у таборах 
загального режиму за ст. 1811 КК УРСР. Покарання відбував у та-
борі «Трудове» Вінницької обл. Звільнений з відбуттям покарання 
02.12.1972.

Дружину П. після засудження чоловіка перевели з посади асис-
тента фізичного факультету Харківського Державного Університе-
ту в науковий сектор подалі від студентів, хоча КГБ рекомендував 
звільнити її з роботи в ХДУ.

Весь час П. і його родина знаходились під невсипущим оком 
КГБ. Тим паче, що стосунки в дружньому колі П. ставали ширшими 
і тіснішими. Навіть сина П. (народився в 1965 р.) не допустили на 
воєнну кафедру Політехнічного інституту, запитуючи в I-му (сек-
ретному) відділі, чи спілкується він з батьком. Мабуть, натякаючи 
на те, що слід було б відмовитися від батька, як це було у 30-ті роки. 
Цього не сталося, і син відслужив в армії після закінчення інституту 
на загальних умовах. Зараз син П. працює за фахом у США.

П. помер 19.09.2003, похований у Харкові.

Бібліоґрафія:

Архів ХПГ.

Ірина Рапп
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Прокопенко Гаврило Никифорович (06.06.1922, с. Жданівка Маг-
далинівського р-ну Дніпропетровської обл. — 13.06.2004, м. Дніпро-
петровськ).

Офіцер, учитель, письменник.
З родини селян. У дитинстві пережив голод: вимерла третина 

рідного села. 1941 р. на відмінно закінчив школу і вступив до Сева-
стопольського військово-морського артилерійського училища. 1941–
1942 обороняв Севастополь, учасник війни з Японією. Нагородже-
ний бойовими орденами й медалями. Служив на Далекому Сході. 
Возив з собою «Русско-украинский словарь», з матросами-українця-
ми розмовляв українською мовою. Перші публікації віршів — 1944 р. 
в газеті Тихоокеанського флоту «Боевая вахта» — у перекладах з ук-
раїнської на російську.

1945 р. на кораблі познайомився з Іриною Шелудяковою, з краю 
Єсеніна, яка їхала працювати на Північ. Повернув державі стипен-
дію за неї і одружився. Згодом вона стала українською письменни-
цею і перекладачкою. Син Павло 1946, дочка Наталка 1948 р. н.

Заробивши військову пенсію, П. в чині майора 1960 р. звіль-
нився у запас, повернувся в рідний край. Працював контролером 
на Південному машинобудівному заводі. Одного разу виявив серед 
«обтирочного матеріалу» українські вишивки. Показував робітни-
кам: мабуть, це був одяг репресованих галичан. Збирав матеріали 
про голод 1932–1933 рр. Це стало відомо КГБ. З ракетного цеху його 
як «неблагонадійного» перевели в тракторний.

1960 р. П.: вступив на заочне відділення філологічного факуль-
тету Дніпропетровського університету. 1966 р. закінчив його з від-
знакою. Викладав у вечірній школі українську мову і літературу 
з 1964 до 1977.

1965 р. звернувся з листом до О. Гончара про становище ук-
раїнської мови, про асиміляцію українців. 1966 р. вперше суворо 
попереджений КГБ за «націоналістичні прояви в педагогічній та лі-
тературній діяльності».
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В університеті П. познайомився на літоб’єднанні з поетами 
І. Сокульським, М. Чханом, з якими подружив. Якось 1968 р., по-
вертаючись із Павлограда з «Поетичного травня», заспівав в авто-
бусі з М. Чханом «Ще не вмерла Україна» (варіант тексту і мелодії 
П. знав від мами). Підхопили інші. Назавтра кагебіст А. Тутик пере-
казав: «Пойдите и скажите Чхану и Прокопенко, что за ними давно 
уже тюрьма плачет». 

Коли 1968 р. розпочалася кампанія паплюження роману «Собор» 
О. Гончара, П. написав статтю «Повітря, вода і хліб народу». Відніс її 
редакторові газети «Зоря» П. Орлику. Стаття опинилася у секретаря 
обкому О. Ватченка, який 30.05.1968 р. передав її до слідчої части-
ни. Партійні збори школи № 37 розглянули персональну справу П., 
звільнили його з посади заступника парторга школи і запропонува-
ли виключити з партії. Винуватили у написанні «ідейно шкідливо-
го» вірша «Чорні дні Батурина і Кодні», у зв’язках з О. Завгороднім, 
І. Сокульським, М. Романушком. На парткомісії райкому її члени 
гукали: «Та він взагалі націоналіст, у нього й мова, і вид націоналіс-
тичні». Це за довгі вуса. Однак не виключили — згадали його війсь-
ковий шлях. Оголосили «сувору догану з попередженням». Про цей 
факт згадано в «Листі творчої молоді Дніпропетровська».

1969 р. постало питання про «зняття партійного стягнення». Ви-
магали змінити погляд на «Собор». Після тривалих зволікань догану 
таки зняли — без каяття. 

Лише зрідка П. вдавалося прориватися до друку. Перша збірка 
віршів «Сонячний вітер» (1979) так спотворена цензурою, що П. не 
визнавав її своєю. Дружина працювала директором письменницько-
го клубу, мала десяток книжок, але і її через чоловіка теж не прий-
мали в члени СПУ. 

З КПРС П. вийшов у 1988. Був членом УГС, УРП. Під час «пе-
ребудови» його твори почали друкувати журнали «Бористен», «Кур’єр 
Кривбасу», газета «Вільна думка» тощо. В СПУ прийнятий 1997 р. 
Власним коштом 1998 р. видав збірку «Лампа на підвіконні», зго-
дом — «Кресало Поезії», книжку прози «Джерельні води». Книжка 
перекладів Дмитра Кедріна вийшла посмертно, 2005 р.

Похований П. у Дніпропетровську. 

Бібліоґрафія:

І.

33-й: голод: Народна Книга-Меморіал / Упоряд. Л.Б. Ковален-
ко, В.А. Маняк. — К.: Рад. письменник, 1991. — С. 195–197.
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Варіянт національного гімну // Борисфен. — № 1 (7), 1992. — 
С. 5. 

Архів ХПГ: Інтерв’ю 04.04.2001. 

ІІ.

Лист творчої молоді Дніпропетровська // Чорновіл В. Твори: 
У 10-и т. — Т. 3. («Український вісник», 1970–1972) / Упоряд. Валенти-
на Чорновіл. Передм. М. Косів. — К.: Смолоскип, 2006. — С. 87–99.

Бойко Леонід. Відьомські полювання на «Ватчині» // Вітчизна, 
№ 11–12, 1999. — С. 119–120. 

Кожем’яка Наталя. Коли охоплює туга за Україною… — Січе-
слав. — № 4 (14) 2007. — Жовтень.

Василь Овсієнко
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Прокоф’єв Вячеслав Іванович (28.10. (за документами 31.10) 1928, 
м. Пирятин Полтавської обл. — п. 1.06. 2009, м. Київ) 

Студент-історик, репресований за сфабрикованим звинуваченням.
Російське прізвище приніс із царського війська прадід Андрій. 

1929 р. родина переїхала до Києва. У 1936 р. В’ячеслав пішов до шко-
ли № 16 і до війни закінчив 5 класів. Пережив окупацію і, як писав 
у анкетах, «ніде не працював, нічим не займався».

Після звільнення Києва вчився в 1945–1946 р. у музичній школі, 
у школі № 93. До 9-го класу пішов у престижну школу № 92. Закін-
чив її у 1948, склав екзамени на історичний факультет Київського 
державного університету ім. Т. Шевченка, але не пройшов за кон-
курсом. Вступив 1949 р.

01.06.1950 несподівано заарештований органами МДБ і звинува-
чений за сфабрикованими звинуваченнями у «підготовці до збройно-
го повстання» (ст. 16-54-2 КК УРСР — п. 16 означає, що міг вчини-
ти цей злочин), у «зберіганні антирадянської літератури» (ст. 54-10, 
ч. 11 — мав дореволюційні видання С. Руданського, М. Грушевсько-
го, «Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка» 1923–1927 р.) 
та в «участі в антирадянській організації» (ст. 54-11). Слідство спи-
ралося на покази Леоніда Любецького, 1927 р.н., студента ІІІ курсу, 
заарештованого 12.04.1950 р., який видавав себе за лідера антира-
дянської організації «Народно-освободительная партия». Вона ніби-
то була створена вночі з 15 на 16 липня 1948 р., нібито відбулися ще 
два «зборища». У Любецького під час обшуку знайшли «Програму-
маніфест» і «Тези до доповіді на І з’їзді». Організація ніби стави-
ла за мету повалити радянську владу шляхом збройного повстання. 
У цій справі допитані були 32 особи, звинувачено 17: хлопці й дівча-
та 1925 — 1930 р. н., студенти, 13 з них комсомольці.

Що ця справа фабрикувалася проти національно свідомої ук-
раїнської молоді, свідчить той факт, що Любецький, особа неврівно-
важена, хворобливо самолюбна, з проявами російського шовінізму 
й антисемітизму, давно розповідав багатьом знайомим і незнайомим, 
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що очолює антирадянську організацію. МДБ мало про це оператив-
ні дані.

П. без його відома був відрахований з університету за наказом 
ректора ще 24.05.1950 р., за тиждень до підписання ордеру на арешт 
(31.05).

Мав 11 допитів, з них 6 уночі. Заперечував причетність до ор-
ганізації, але слідчий Кузнєцов тривалий час не давав йому спати 
і він підписав протокол допиту. «Підписався — значить зізнався», — 
констатував слідчий. Так було вчинено і з іншими звинуваченими.

26.07.1950 П. підписав ст. 200 КПК — про закінчення слідства. 
31.07.1950 р. справу передано до ОСО при Міністрові Держбезпеки 
СРСР. Суду не було. П. перевели зі слідчого ізолятора на Королен-
ка, 33, в Лук’янівську тюрму і там оголосили постанову ОСО про 
засудження його до 10 р. позбавлення волі. Любецький Л.К. одер-
жав 25 р., десять осіб — по 10 р. таборів особливого режиму (у т. ч. 
майбутній письменник Микола Глухенький), 5 осіб — по 8 р. (у т. ч. 
майбутній художник Володимир Куткін). 

Перед етапом П. мав побачення з матір’ю. Наприкінці вересня 
1950 етапований на Воркуту. Карався в таборах особливого режиму 
№ 4 і 40. Працював у шахті спочатку теслею в бригаді вентиляції, 
а пізніше — газовимірювальником. Тримався гідно. Клопотання про 
помилування не порушував, бо це означало б визнати себе винним. 
Клопотався батько — і отримав відмову канцелярії ПВР СРСР від 
28.10.1953 р. П. брав участь у страйку з вимогою пом’якшити режим 
утримання. Того ж року розконвойований. Влітку 1954 р. приїздила 
на побачення мати.

Центральна комісія з перегляду справ 22.11.1954 переглянула 
справу групи Любецького, скоротила йому термін до 10 р., реабіліту-
вала тринадцятьох, амністувала трьох. П. у вічі не бачив цієї ко-
місії — його несподівано звільнили 11.01.1955 р., знявши всі звину-
вачення і реабілітувавши за ст. 204-б КК УРСР (припинення справи 
за відсутністю злочину). 

Повернувся до Києва. Наполегливо домагався відновлення в уні-
верситеті на заочному відділі історичного факультету. Закінчив його 
1960 року. Тим часом працював продавцем у книгарнях, учителем му-
зики та співів у школах. Зауважував стеження за собою, уник декіль-
кох провокацій. 1959 р. одружився з Інною Березенко, яка не побоя-
лася його минулого. Прожили у злагоді 39 р., виховали сина Івана.

П. склав екзамени кандидатського мінімуму і 1964 р. став викла-
дачем історичного факультету КДУ. У 1972 захистив кандидатську ди-
сертацію, з 1984 — доцент кафедри історії зарубіжних соціалістичних 
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країн. Мав більше 50 друкованих аркушів наукових праць і публіка-
цій. Нагороджений медалями «Ветеран труда» і «В память 1500-летия 
Киева». На пенсію вийшов 1989. 

П. щиро писав: «Я не був схильний до політичної діяльності. 
Рух шістдесятників обминув мене». Від 1989 — член Київського то
вариства політв’язнів та жертв репресій. Його автобіоґрафічні книж-
ки — серйозне історичне дослідження і цінні живі свідчення про 
30–40-і роки, про табори Воркути. Склав біоґрафічні довідки про 
своїх посправників.

Бібліоґрафія:

I.

Така доля моя (Спогади колишнього політичного в’язня). [Без 
видавничих даних] — Київ, 2000. — 106 с.

«Така доля моя…» (Спогади колишнього політичного в’язня). 
[Без видавничих даних] — Київ, 2002. — 200 с. 

Ви заарештовані. Здайте зброю (Спогади і нотатки колишнього 
політв’язня). [Без видавничих даних] — Київ, 2006. — 344 с.

II.

Інна Філіппова. Доля і вибір // Народна газета, № 19 (573). — 
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Рибалка Іван Дмитрович (нар. 01.01.1929, с. Сурсько-Михайлівка 
Дніпропетровського р-ну Дніпропетровської обл.).

Інженер-металург, колекціонер, історик України. Пропагував лі-
тературу, що пробуджувала національну самосвідомість. Виготовляв 
і розповсюджував самвидав. 

Козацького роду. Діди були добрі господарі, просвітяни. На 
формування світогляду Івана позитивно вплинули книжки з їхнь-
ої бібліотеки. Бабуся по батьковій лінії вчила: Євангеліє і «Кобзар» 
Т. Шевченка — це дві книжки, які повинні бути в кожній хаті. Бать-
ко загинув на війні. 

У 1947–1950 рр. Р. закінчив Дніпропетровський металургійний 
технікум і почав працювати на Металургійному заводі ім. Г. Пет-
ровського у вогнетривкому цеху десятником, начальником зміни, 
з 1953 р. — майстром і начальником зміни конверторного цеху. Щоб 
поглибити свої пізнання в історії, вступив на заочний відділ історич-
ного факультету Дніпропетровського університету. Шукав однодум-
ців, шукав літературу з історії України, зокрема, домагався, щоб йому 
видали в бібліотеці «Історію запорозьких козаків» Д. Яворницького. 
Тоді ним зацікавилися кагебісти. Провчившись рік, переконався, що 
з його світоглядом не дадуть йому вивчитися на історика, покинув.

Уже з 1954 р. Р. брав участь у роботі лекторської групи, читав 
робітникам лекції з історії України. 

1960 р. вступив у Дніпропетровський металургійний інститут 
(на вечірнє навчання), закінчив його 1965 р. за фахом інженер-мета-
лург. 18 р. пропрацював на Дніпропетровськім заводі ім. Петровсь-
кого спочатку майстром, згодом начальником зміни, заступником 
начальника цеху. Познайомився з національно свідомим інжене-
ром Петром Кузьменком, через нього з його братом Олесем Кузь-
менком, який відбув ув’язнення за підпілля ОУН на Січеславщині 
часів війни, з інженерами Юлієм і Олесем Кондратенками, Василем 
Корнієнком, з доцентами Пилипом Любашенком, Іваном Шульгою, 
з низкою свідомих інженерів, учителів, викладачів, які вболівати за 
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становище української мови, культури і нації взагалі. Склався гур-
ток з 5–7 інженерно-технічних працівників. На хвилі «хрущовської 
відлиги» в цьому колі визрівала думка, що потрібно впливати на 
формування національної свідомості інтелігенції, студентів, робіт-
ників. Разом з тим, розуміли: якщо створити організацію, то туди 
обов’язково проникнуть провокатори. Найкращою формою робо-
ти вважали просвітницьку — пропаганда патріотичної літератури, 
а згодом і поширення самвидаву. Намагалися не «засвічувати» своїх 
контактів. Таких осередків у місті діяло декілька.

У 1964 р. Р. їздив на святкування Шевченківського ювілею на 
Черкащину. Бував на вечорах в обласному відділенні Спілки пись-
менників, познайомився там з письменниками Михайлом Чханом, 
з яким подружив, з Віктором Савченком. 

Р. все життя колекціонував бони і монети, які були в обігу на 
теренах України, збирав відповідну літературу. На книжковому ба-
зарі в Києві познайомився з Логвином Бабляком, а через нього з ки-
янами Юрієм Огульчанським, Ерастом Біняшевським, від яких по-
чав одержував потрібні книжки, відтак і літературу самвидаву. Бу-
вав у приватному етнографічному музеї Івана Гончара в Києві, де 
його вже зафіксували кагебісти. Мав зв’язки зі львів’янами, зокре-
ма, п. Марія Вітер допомагала одержувати «Український календар» 
з Польщі, який на той час був добрим джерелом інформації з історії 
та культури України. 

Разом з О. Кузьменком Р. напрацював так звану ленініану: 
у пропаганді вони використовували окремі висловлювання В. Лені-
на з національного питання, взяті зі збірника «Ленін про Україну». 
Навіть у 1990 р. Р. прочитав лекцію «Ленінська національна полі-
тика» в Товаристві української мови. Націоналісти зустріли її при-
хильно, а кагебісти винуватили, що він тенденційно використовував 
Леніна.

22.01.1968 р., в річницю проголошення IV Універсалу Українсь-
кої Центральної Ради, на сільськогосподарському інституті в Дніп-
ропетровську було вивішено синьо-жовтий прапор. КГБ збився з ніг, 
шукаючи, хто ж це зробив. З цього приводу полковник КГБ Тутик 
допитував і Р.

Коли вийшов роман «Собор» О. Гончара (1968), секретар Дніп-
ропетровського обкому КПУ О.Ватченко впізнав себе в образі «вису-
ванця» Володьки Лободи і заборонив «Собор» у своїй області: книжка 
була вилучена з бібліотек і не продавалася. Р. написав листа Л. Баб-
ляку з проханням дістати йому 10 примірників роману. Лист дійшов 
до адресата, але в дорозі він був сфотографований: полковник Тутик 
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знову допитував Р.: «Это ж надо — секретаря обкома «мордой» обоз-
вать!» І процитував з його листа. На що Р. відповів: «Це ж треба так 
порушувати Конституцію, де написано, що таємниця листування 
ґарантується законом, а ті органи, які повинні стежити за дотриман-
ням Конституції, самі її порушують». 

1967 р. Р., як грамотному інженерові, що був заступником на-
чальника Центральної дослідної лабораторії Міністерства чорної 
металургії, запропонували очолити металургійну лабораторію Мін-
чормету (міністерство було в Дніпропетровську). Ця лабораторія до-
сліджувала потужності металургійних заводів та нормувала витра-
ти матеріалів на виробництво продукції. У виробничих справах Р. 
часто бував на заводах, у Києві, у Москві, і це давало йому змогу 
мати широкі зв’язки. Він привозив із Києва і з Москви потрібну для 
пропаганди літературу, зокрема, 7 чи 8 випусків «Хроники текущих 
событий». Щоправда, випуски ХТС згодом довелося знищити, коли 
1972 р. почалися масові обшуки. 

1968 р. О. Кузьменко привіз від І. Дзюби (за рекомендацією 
І. Гончара) його працю «Інтернаціоналізм чи русифікація?», щоб вона 
поширювалася на Січеславщині. У Москві Р. задешево купив стару 
друкарську машинку «Москва». Друзі замість російських літер впая-
ли українські — і Р. впродовж тривалого часу, 1968–1969 рр., видру-
кував дві закладки — 10 примірників — Дзюбиної книжки (обсягом 
до 200 с.). Про це знали лише О. Кузьменко та робітник Лой, у якого 
зберігалися тексти і машинка. Відбитки були переплетені. Книжки 
читали десятки людей, у т. ч. прочитав робітник Ніколаєнко. Читала 
і його дружина, вчителька, яка показала книжку іншим учителям. 
Хтось доніс у КГБ. Ніколаєнко під тиском зізнався, що взяв книж-
ку в Р. Припертий такими показами, Р. мусив це підтвердити, але 
сказав, що машинопис він купив на книжковому базарі в Києві, 
більше нікому, крім Ніколаєнка, читати його не давав і вже спалив 
його. Справу залишили: мовляв, ми тебе ще спіймаємо. Під загро-
зою обшуку три примірники справді довелося спалити в степу. Один 
зберігся досі. 

Р. надрукував також одну закладку (4 прим.) праці М. Брай-
чевського «Возз’єднання чи приєднання?». Для неї теж мав готову 
легенду, що купив її у Києві на книжковому ринку. 

Ходив у цьому колі лист О. Солженіцина до письменників, вір-
ші М. Холодного, В. Сіренка, В. Симоненка, І. Сокульського та ін.

Якось на виставці німецької техніки в 1970 р. в Києві Е. Біня-
шевський у присутності Р. висловив німецькою мовою обурення, 
що написи на експонатах російською і німецькою мовами. Назавтра 
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з’явилися написи й українською, але Біняшевського і Р. з цього при-
воду допитували кагебісти. 

Р. дружив з родиною Кузьменків, помешкання яких було в Дніп-
ропетровську місцем зустрічей національно свідомих людей. Тут він 
зустрічався зі згодом ув’язненими М. Кульчинським та М. Плахот-
нюком, з поетесою Ганною Світличною, інвалідом, яку привозили 
з Павлограда.

Ще з 1969 р. Р. почали викликати в КГБ на допити, забираю-
чи з роботи. Вимагали від керівництва Мінчормету звільнити його 
з посад, але начальник технічного управління В.І. Жигулін відстояв 
його, залишивши т. в. о. начальника лабораторії. 1988 р., за «перебу-
дови», колектив Центральної лабораторії вибрав Р. своїм начальни-
ком, де він працював до виходу на пенсію 30.10.1995 р.

У середині 80-х рр. Р. активно включився в український націо-
нальний рух. Один із засновників і керівників Товариства української 
мови та Народного Руху України в Дніпропетровську. Часто виступає 
у пресі, з лекціями, з доповідями на історичну тематику. 

На виборах 1990 р. був кандидатом у депутати Верховної Ради 
України. У 1990–1993 рр. був членом ДемПУ. З 1993 р. член ОУН, 
працює в «Просвіті», у Всеукраїнській спілці ветеранів. 

З 1998 до 2001 р. працював в Університеті українознавства Цен-
тру культури, просвіти й дозвілля Сил Протиповітряної оборони Ук-
раїни, викладаючи офіцерам історію українського війська, історію 
України.

Упродовж 30 р. Р. досліджує етимологію українських прізвищ 
(має дані про 4 тис.). Біля 15 років укладає російсько-український 
металургійний словник, опрацював близько 80 тис. карток, викорис-
товуючи англійський, німецький, польський, чеський металургійні 
словники та українські технічні словники 20–30-х рр. 

Живе в Дніпропетровську. Дружина, Лора Федорівна, інженер-
механік. Син Дмитро, 1958 р.н., майор міліції, юрист, дочка Яросла-
ва, 1970 р.н., кандидат філологічних наук, доцент. 

Бібліоґрафія:

Архів ХПГ: Інтерв’ю І. Рибалки від 03.04.2001.

Василь Овсієнко
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Рокетський Богдан Дмитрович (нар. 17.05.1951, с. Куся Чусовсько-
го р-ну Пермської обл., Росія — п. 15.11. 2005, м. Тисмениця Івано-
Франківської обл.).

Лідер підпільної організації «Каменяр», журналіст, письменник.
З роду Бережанського полковника Рокецького часів Хмельнич-

чини. Далекий родич Володимира Рокецького. 
Батько, вояк УПА, карався на Уралі. Матір, вагітну Богданом, 

вислали на Сибір. Після смерти Сталіна батько відпущений на за-
слання до дружини. Згодом дістали дозвіл повернутися в Україну. 
Дитинство і юність Богдана минули в рідному батьковому с. Серед-
нє Бережанського р-ну Тернопільської обл.

1969 Богдан вступив на українську філологію Львівського уні-
верситету. У вересні 1970 став громадським деканом філфаку, отже, 
мав вплив на студентів. Восени 1971 вирішив перевестися на факуль-
тет журналістики. З філфаку його відрахували, але на журналістику 
не прийняли: відділ кадрів виявив, що він з родини репресованих. 
Мусив їздити до Міністерства освіти, яке в листопаді дозволило йо-
му повернутися на філфак. У Києві побував з В. Рокецьким у Музеї 
Івана Гончара, познайомився з опозиційно налаштованими молоди-
ми письменниками Данилом Кулиняком і Наталкою Околітенко.

Навчання Р. відновив, але не мав стипендії, підробляв на роз-
вантаженні вагонів, жив у студентських та робітничих гуртожитках 
нелегально. 

У грудні 1971 студенти Р., Ярослав Смалюк та робітник Михайло 
Гомбковський створили підпільну націоналістичну організацію «Ка-
меняр». Вона мала домагатися незалежності України силовими мето-
дами, як попередниця ОУН. Перед Новим роком друзі роз’їхалися по 
домівках, а Богдан доопрацьовував у робітничому гуртожитку про-
граму і статут організації. Уночі проти 31.12.1971 нагодився з Києва 
В. Рокецький, який допоміг удосконалити документи. 

Паралельно Р. входив до неофіційної групи студентів філфаку, 
до літературної студії «Франкова кузня», був знайомий з членами 
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підпільної молодіжної організації «Український національновизволь
ний фронт» (УНВФ, лідер Зорян Попадюк), але не брав участі в ро-
боті останньої.

Після арештів інтелігенції в січні 1972 (у т. ч. В. Рокецького) 
організація «Каменяр» остаточно визначилася щодо підпільних і си-
лових методів діяльности. Вона зросла ще на кілька осіб. Читали 
літературу довоєнних часів, український самвидав. 

Уночі проти 28.03.1973 Богдана розбудили кагебісти і пред’явили 
ордер на арешт, виписаний у Києві. Він допускав, що заарештували 
його за фантастичну повість «Ефемерида», яку відіслав у київський 
журнал «Дніпро». Там у негативному світлі зображалася «космічна 
сила безпеки» (натяк на КГБ). 

У ході слідства з’ясувалося, що доніс на нього студент-філолог 
Григорій Хвостенко, родом із Сумщини. Він доніс тоді на багатьох 
студентів, причетних до видання журналу УНВФ «Поступ» і листі-
вок про заборону вшанування у Львові Т. Шевченка 9 березня. За-
арештовані були також Богданів друг Василь Ганущак та одноклас-
ник Михайло Гомбковський. Останнього, побитого до крови, ніби 
випадково показали Богданові в коридорі СІЗО КГБ. Пропонува-
ли звільнення і наукову кар’єру взамін на співпрацю, але Богдан 
відкинув цю пропозицію. Винуватили юнаків у намірах захопити 
з застосуванням зброї телевежу на Високому Замку, щоб зверну-
тися до народу (таку фантастичну думку Р. справді висловлював у 
присутності Хвостенка). За три доби від них узяли підписку про 
невиїзд, тривалий час викликали на допити. Наказом ректора уні-
верситету від 19.04 «за вчинки, негідні радянського студента» були 
відраховані кілька десятків студентів, у т. ч. Р. Вони були виключені 
з комсомолу, багато юнаків рекрутовані в армію. 22.04.1973 виклю-
чених студентів водили по одному до начальника УКГБ Львівської 
обл. генерала Полудня, який пропонував відновлення на навчанні за 
співпрацю з КГБ. Р. категорично відмовився. 

Підпільна організація «Каменяр» так і не була викрита, бо про 
неї Хвостенко не знав, а інші її члени не зізналися. Справа була за-
крита як недоведена. 

Тим часом Б. почав працювати на ізоляторному заводі. Скоро 
його звільнили за участь у робітничому страйку. Працював вантаж-
ником на продбазі, слюсарем, сантехніком у Львові, апаратником 
хімічних процесів на хімкомбінаті в Калуші. 

У вільний час багато читав. Спроби відновитися в університеті, 
перевестися в Чернівецький університет, вступити в Івано-Фран-
ківський педінститут були марні. Навчався на інженерно-економіч-
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ному факультеті Львівського поліграфічного інституту. Та й тут йому 
наставили двійок і виключили. Працював в Івано-Франківській га-
зеті «Вперед», у райгазетах у м. Верховина, м. Шаргород та м. Бер-
шадь Вінницької обл. Мав репутацію талановитого журналіста, але 
довго ніде втриматися не міг: за ним тягнулася тінь КГБ.

Одружився. Мав синів Степана (1980 р. н.) та Богдана (1982 р. н.).
Заарештований 21.07.1983 р. за сфабрикованим звинуваченням 

у зберіганні зброї (ч. 1 ст. 222 КК УРСР). У хаті Рокетських у с. Дра-
гомирчани Тисменицького р-ну, де вони не жили постійно, під 
диваном і в печі міліція під час обшуку знайшла бікфордів шнур, 
електродетонатор, пістолет і малокаліберні патрони. Дактилоскопіч-
ну експертизу слідство проводити відмовилося: «Твоя хата — твоя 
і зброя». Одночасно Р. винуватили у створенні підпільної організа-
ції «Молода Україна». Розмови про таку організацію справді велися, 
про що доніс у КГБ провокатор на ім’я Роман. За 113 діб слідства Р. 
зазнав тяжких побоїв, на деякий час оглух на праве вухо, але нікого 
не видав. Бачачи безглуздість звинувачень, один слідчий відмовився 
вести справу, пославшись на те, що жив у студентські роки в одному 
з Р. гуртожитку. Звинувачення за ч. 1 ст. 62 («Антирадянська агітація 
і пропаганда») розсипалося. У грудні 1983 р. засуджений за ст. 222 до 
5 р. позбавлення волі в таборі загального режиму. Від послуг адвока-
та відмовився, бо той намірявся домагатися лише пом’якшення по-
карання, а Р. взагалі не вважав себе винним. Його ще кілька місяців 
утримували в камері слідчого ізолятора в Івано-Франківську. 

У 1984 р. спроваджений до спецкомендатури у м. Калуш (на 
«хімію»). Працював на будівництві доріг. Домігся судового перегля-
ду справи і звільнений 29.04.1985 р. під адміністративний нагляд. 
Працював на цегельні. Скоро добився реабілітації і відновився в ре-
дакції газети «Вперед» (Івано-Франківськ). 

Закінчив редакторський факультет Української академії дру-
карства. З початком перебудови активно діяв як журналіст, брав 
участь у створенні практично всіх українських громадських органі-
зацій на Франківщині, насамперед УГС, відтак УРП. 03.08.1990 вий-
шов перший номер редагованої Р. міської газети «Західний кур’єр». 
17.05.1990 призначений редактором газети Івано-Франківської об-
ласної організації УРП «За незалежність», перший номер якої вий-
шов 09.08.1990. Був обраний депутатом облради І скликання (1990), 
працював у комісії з прав людини. 

Під псевдонімом «Дан Боривітер» опублікував низку фантас-
тичних творів, сюжети деяких із них є почасти автобіоґрафічним, 
але з художнім домислом. 
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В останні роки тяжко хворів на нирки, від чого й помер. 
Був членом Спілки журналістів та Спілки письменників України.

Бібліоґрафія:

I.

Дан Боривітер. 113-ий день: Фантаст. повість і оповід. / Д. Бо-
ривітер, шеф.-ред. Б. Рокетський. — Івано-Франківськ: Б-чка газ. 
«За незалежність», 1995. — 126 с. 

Дан Боривітер. «Професор», син «Рая» : Фантастичні повісті. / 
Д. Боривітер, шеф.-ред. Б. Рокетський. — Івано-Франківськ: Б-чка 
газ. «За незалежність», 1998. — 128 с.

Дан Боривітер. Межею болю і ненависти, або Нові гладіатори: 
Роман-феєрія. / Д. Боривітер, шеф.-ред. Б. Рокетський. — Івано-
Франківськ: Б-чка газ. «За незалежність», 2002. — 207 с.

Дан Боривітер. Остання битва, або Я «НІХТО»... : Роман-феєрія / 
Д. Боривітер. — Івано-Франківськ, 2003. — 176 с.

II.

Український вісник. Випуск 7–8. Весна 1974. Редактор Максим 
Сагайдак [Степан Хмара]. — Париж–Балтимор–Торонто: Смоло-
скип, 1975. — С. 126–132.

Наталія Мисак. 70-і роки. Опозиція у Львівському університеті 
(Витяги з дипломної роботи) // Дан Боривітер. Межею болю і нена-
висти… — С. 22–42. 

Архів ХПГ: Спогади Б. Рокетського (09.03.2000 р., м. Тисмени-
ця) http://khpg.org/archive/index.php?id=1240523985 

Архів ХПГ: Інтерв’ю Зоряна Попадюка 27 і 31 січня 2000 р. 
http://archive.khpg.org/index.php?id=1195677346 

[Некролог] — «Літературна Україна», 24.11. 2005, № 46 (5133).

Василь Овсієнко
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Рокецький Володимир Юліанович (нар. 02.11.1947 р. в с. Носів, 
нині Підгаєцького р-ну Тернопільської обл. — п. 14.01.1999 р., м. Бе-
режани Тернопільської обл.)

Студент-юрист, поет, автор самвидаву, підприємець.
Рокецькі ведуть свій родовід від Богдана Рокецького — полков-

ника Бережанського часів Б.Хмельницького.
Батько Юліан Рокецький узяв шлюб з Ганною Клюбою. Її племін-

ник, 20-річний Володимир Клюба, пішов в УПА, 1946 р. разом з трьома 
друзями-односельчаними прийняв бій з енкаведистами, і коли скінчили- 
ся набої, вони підірвалися в криївці ґранатами. Ганна і Юліан дали його 
ім’я своєму синові. Разом з ім’ям передали й дух патріотизму та непокори.

Змалечку Володимир вирізнявся серед однолітків милосердям, 
готовністю допомогти стражденному. Вчився добре, любив літерату-
ру й історію. Після закінчення Завалівської середньої школи його 
запросили викладати літературу у восьмирічці с. Поплави. 

1964 р. призваний до війська, 3,5 р. прослужив на флоті в Сєвєр-
морську.

Після демобілізації, у грудні 1969 р., став слухачем підготовчо-
го відділення юридичного ф-ту Львівського державного університе-
ту ім. І.Франка. Тут подружив з філологами Василем Ісайчиком та 
Богданом Рокетським — краянином і далеким родичем, з Данилом 
Кулиняком, який побував під арештом ще 16-річним за створення 
організації «Вісники свободи України». 

Ставши студентом ЛДУ, Р. перевівся на юридичний факультет Київсь-
кого університету. Часто приїздив до Львова, де його любили й пам’ятали 
в майже довбушівському образі гуцульського легіня з барткою в руці.

Стеження з боку КГБ відчував уже на І курсі. 
У Києві відвідував музей Івана Гончара, мав широкі знайомства 

з київськими шістдесятниками, поширював літературу самвидаву, вір-
ші колег.

На річницю перепоховання Т. Шевченка, 22 травня 1971 р., Р. 
прочитав біля його пам’ятника в Києві вірш Данила Кулиняка «Ліс 
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рубають», за що був виключений з університету. Влаштувався робіт-
ником Київського спеціального будівельно-монтажного управління 
зв’язку № 2, жив у робітничому гуртожитку. 

31.12.1971 Р. нагодився в гуртожиток до Б. Рокецького, який 
якраз працював над програмою і статутом підпільної націоналістич-
ної організації «Каменяр», допоміг йому відредагувати документи.

Її членами-засновниками стали робітник Михайло Гомбковсь-
кий, що готувався на факультет журналістики, робітник Ярослав 
Смалюк, майбутній журналіст Василь Ганущак. Вони склали ядро 
організації «Каменяр». 

З початком нової хвилі арештів, 14.01.1972, Р. був заарештова-
ний на вулиці Києва. 18.01 у батьків у Носові старший слідчий КГБ 
в Тернопільській обл. майор Касьянов провів ретельний обшук. Ви-
лучив навіть дитячі записники Р. Інкриміновані йому були вірші, 
зокрема, «Ліс рубають» Д.Кулиняка, авторство якого Р. узяв на себе, 
незакінчену повість «Пам’ять чистих джерел», політичний памфлет 
«Вітальна телеграма українському уряду з нагоди святкування 315-ї 
річниці кровопроводу «Україна–Москва» та ін.

На допитах Р. тримався мужньо, нікого не видав. 06.06.1972 р. 
Київський обласний суд під головуванням Ю.І. Мацка виніс вирок: 
5 р. таборів суворого режиму за ч. 1 ст. 62 КК УРСР «антирадянсь-
ка агітація і пропаганда». Відправлений етапом у табір ЖХ-385/3-5, 
сел. Барашево Мордовської АРСР.

Тим часом навесні 1973 р. у Львові була викрита підпільна мо-
лодіжна організація «Український національновизвольний фронт» 
(УНВФ, лідер Зорян Попадюк), студентські гуртки на історичному та 
філологічному факультетах. Десятки студентів були виключені з вузів, 
хлопці рекрутовані до війська. Студент Григорій Хвостенко неправ-
диво свідчив проти багатьох, у тому числі проти Р., у зв’язку з чим 
у вересні 1973 р. Р. привозили з Мордовії у Львів, щоб дав свідчення, 
зокрема, проти Б. Рокетського, заарештованого 28.03.1973. Та Р. нікого 
не видав, організація «Каменяр» ніколи не була викрита.

У таборі ЖХ-385/3-5 Р. карався разом з В. Стусом, В. Лісовим, Бо-
рисом Пенсоном. Після кількох покарань ШІЗО спроваджений судом 
22.06.1975 на тюремний режим у Владимирську тюрму. Там довелося 
бути в камерах з Л. Лук’яненком, В. Буковським, З. Попадюком.

Перед звільненням етапований до Тернополя. 14.01.1977 повер-
нувся до батьків у с. Носів тяжко виснаженим: перед ув’язненням 
важив 95 кг, а при звільненні — 46. Мав виразку шлунка. Лікувався 
народними методами.
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Ще в Мордовії Р. вивчив 50 віршів В. Стуса, після звільнення 
записав їх та передав М. Коцюбинській.

Влітку 1977 одружився з дівчиною Ганною, перебрався в м. Бе-
режани, з труднощами влаштувався завскладом у ПМК. Народилися 
два сини. 

Нагляд КГБ ослаб лише в другій половині 80-х рр. 
З ослабленням режиму Р. проявив себе як діяльний громадянин 

України. Одним із перших у краю, наприкінці 80-х рр., він зайнявся 
підприємництвом: постачав нафту й нафтопродукти в область і райо-
ни. З прибутків допомагав школам і дитсадкам, ініціював і вкладав 
кошти у створення меморіалу з церквою на горі Лисоня, де січові 
стрільці здобули славні перемоги. Найбільше його коштом збудо-
вана церква на хуторі Соколиця. Коли Р. дізнався, що на цвинтарі 
в Старому Місті (біля Підгаєць) поховані бійці УПА, які загинули 
в криївці, у т. ч. його двоюрідний брат Володимир Клюба, то ініцію-
вав відкриття символічної могили з пам’ятним знаком. За добродій-
ну діяльність та за забезпечення селян нафтопродуктами під час 
сівби 1994 р. Р. був визнаний Людиною року Тернопільської обл.

Р. не був членом жодної партії, але його вважали еталоном честі 
й сумління, йому пропонували висуватися кандидатом у народні де-
путати і ґарантували перемогу, та він казав: «Усюди повинні працюва-
ти професіонали. А «файний хлоп» — то не професія». 

Помер 14.01.1999. На похорон у Бережанах зійшлися тисячі людей.
03.11.2007 р. в Бережанах відбувся пам’ятний вечір Р., де виступили 

його численні друзі. Літературні твори його досі не зібрані й не видані.
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Рябчун Григорій Якович (нар. 1918 р. в с. М’ятин Рівненської обл.)
Ув’язнений на 25 р. як вояк УПА. Розповсюджував листівки під-

пільної організації «Об’єднання».
Селянин. Освіта 3 класи. У другій половині 40-х рр. був ув’яз-

нений за участь у збройному підпіллі та засуджений Військовим три-
буналом військ МГБ Рівненської обл. на 25 р. позбавлення волі.

1956 р. звільнений з-під варти комісією Президії Верховної Ради 
СРСР зі зняттям судимості. 

Жив у с. Аджамка Кіровоградського р-ну Кіровоградської обл. 
Працював каменярем. 

У жовтні 1957 р. достроково звільнений політв’язень К. Банаць-
кий привіз в Україну з м. Інта (Комі АРСР) 1300 листівок, видруку-
ваних там підпільною організацією «Об’єднання». 700 цих листівок 
він за завданням заступника Провідника «Об’єднання» В. Леонюка 
відвіз колишньому інтинському в’язневі А. Булавському в м. Олек-
сандрія, а той у свою чергу 100 шт. дав для розповсюдження своєму 
землякові Р., знайомому з ув’язнення. Уночі з 4 на 5 11.1957 Р. разом 
зі своїм земляком, колишнім політв’язнем С. Оленичем, який після 
звільнення теж жив у с. Аджамка, розкидали ці листівки в селі.

Це було звернення «Громадянине! Чи зробив Ти висновок, що дав 
українському народові жовтневий переворот 1917 р.? Він зліквідував 
здобуту народами внаслідок повалення царизму волю, придушив моло-
ду Українську Народну Республіку, принісши Твоєму народові ще гірше 
рабство, ніж було царське; він спричинився до загибелі кращих Твоїх 
братів і друзів, до занепаду української культури і до знищення Твого 
добробуту». У другій листівці, зверненій до колгоспника, йшлося про 
те, що поставлене КПРС завдання наздогнати США по виробництву 
м’яса, молока і масла спрямоване не на поліпшення добробуту ук-
раїнського народу, тому що Україна використовується як сировинна 
база, з якої колонізатори вивозять усе, залишаючи український на-
род на напівголодне існування. «Годі терпіти кремлівське ярмо! Годі 
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бути рабами! Пора сказати московсько-більшовицьким загарбникам: 
Геть з України!». 

Ці ж листівки були розкидані в Олександрійському р-ні Кіро-
воградської обл. та на Рівненщині; вони були вилучені в Й. Слабіни 
в дорозі, у К. Банацького в Білій Церкві. Органи КГБ розпочали 
розслідування цієї справи. У результаті 29.01.1959 був заарештований 
Й. Слабіна, 21.02 — А. Булавський, а 02.03 — Р. та С. Оленич. З огля-
ду на надзвичайну для влади вагу цієї справи слідство провадилося 
в Києві, курував його сам Голова КГБ при РМ УРСР В. Нікітченко.

Судова колегія в кримінальних справах Верховного суду УРСР 
29.04.1960 р. враховуючи, що Р. та С. Оленич визнали провину, за-
судила їх за ст. 7, ч. І Закону про кримінальну відповідальність за 
державні злочини на 3 р. позбавлення волі кожного без обмеження 
в правах. К. Банацький у цій справі був засуджений на 7 р., А. Бу-
лавський на 10, Й. Слабіна на 7 р. 

Покарання Р. відбував у мордовських таборах. 
Подальша його доля невідома.

Бібліоґрафія:
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Савченко Віктор Васильович (нар. 22.03.1938, м. Вознесенськ Ми-
колаївської обл.).

Науковець (хімік), письменник. Розповсюджував самвидав і роман 
О. Гончара «Собор».

З сім’ї робітників. 3 16 р. Віктор працював на виробництві, 
вчився у вечірній школі, яку закінчив у м. Вознесенську 1958 р. 
В 1958–1963 рр. навчався на хіміко-технологічному факультеті Дніп-
ропетровського металургійного інституту. Працював у Макіївському 
науково-дослідному (1963–1965) та Дніпропетровському металургій-
ному інститутах (1968–1970).

Під час навчання в аспірантурі (1965–1968) познайомився з інже-
нером, поетом Михайлом Чханом, який, як вважає С., вклав у його 
свідомість почуття патріотизму і потяг до рідної історії. Доти писав 
про науковців, почав повість про запорозьких козаків, про Дмитра 
Яворницького. Відвідував літературне об’єднання імені Павла Коно-
ненка при обласному відділенні Спілки письменників, познайомив-
ся з початкуючими літераторами. Його обрали заступником голови 
літоб’єднання.

Коли у першому числі журналу «Вітчизна» 1968 р., а згодом і ок-
ремою книжкою в серії «Романи й повісті» вийшов роман Олеся 
Гончара «Собор», С. купив 40 примірників і роздав студентам. «Со-
бор», — вважає С., — це була, можна сказати, «провокація» на сві-
домість наших громадян. «Собор» став барикадою, яка виникла між 
творчою інтелігенцією і владою. Не всі владні люди засуджували «Со-
бор» — були такі, що й підтримували. Але офіційна пропаганда, над-
то КДБ, який фактично був виконавцем владних потуг проти Гонча-
ра, — він і почав відстежувати тих, хто виступав за «Собор». Я теж 
потрапив у число таких... Гончар став зіркою першої величини, він був 
одним із тієї системи — і він сказав те, чого не наважувався сказати 
ніхто. Це мало надзвичайне значення, тому що в нашому суспільстві 
більше вірили отаким людям, як Гончар, аніж дисидентам чи правоза-
хисникам».
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У пресі почалося цькування О. Гончара і тих, хто його захищав. 
Як заступник голови літоб’єднання, С. проводив таку лінію, щоб не 
давати знущатися з Гончара. Член літоб’єднання студент Іван Со-
кульський почав збирати факти цькування О. Гончара та його при-
бічників, що вилилось у «Лист творчої молоді Дніпропетровська». 
С. був одним із численних його респондентів: повідомив про висту-
пи у Спілці письменників Михайла Чхана і Валентина Чемериса 
та «розбирання» їх на партійних зборах.

І. Сокульський давав С. прочитати «Лист...», але прохав не ро-
бити виправлення, хіба охайно олівцем, щоб їх можна було витерти. 
Одержував і читав іншу літературу самвидаву, зокрема «Репортаж 
із заповідника імені Берія» В. Мороза, «Сучасний стан радянської 
економіки» академіка А.Г. Аганбегяна, «Виступ генерала Петра Гри-
горенка на захист депортованих кримських татар», «Возз’єднання чи 
приєднання?» М. Брайчевського, «Інтернаціоналізм чи русифікація?» 
І. Дзюби тощо.

Навесні 1969 р. Микола Кульчинський видрукував на машинці 
велику кількість «Листа...», який був розісланий на багато офіцій-
них адрес, ходив по руках, прозвучав по радіо «Свобода». 14.06.1969 
І. Сокульського та М. Кульчинського заарештували. Через тиждень 
кагебіст привіз і С. на допит у КГБ. Слідчий Анатолій Тутик, ста-
рої закваски енкаведист, запропонував зізнатися. Становище С. по-
легшувало те, що фактично він нічого не знав про виготовлення 
«Листа...». А ще він пам’ятав настанову вчительки і бабусі, що не 
можна доносити на інших. Тому під час допитів не назвав жодного 
прізвища. Але свідок Пирлик показав, що одержував від С. виступ 
генерала Григоренка на ювілейному вечорі письменника В. Кос-
теріна на захист кримських татар та виступ у видавництві «Мысль» 
академіка А.Г. Аганбегяна «Современное состояние советской эко-
номики». С. винуватили також у тому, що дав Пирликові отриману 
від харків’янина Святослава Мандебури книжку Михайла Мольна-
ра «Словаки — українці», видану в Чехословаччині. Три докумен-
ти — це вже «систематичне розповсюдження антирадянської літера-
тури», ст. 187-1 КК УРСР. Допити тривали до листопада. Перебував 
під розпискою про невиїзд. Провели на квартирі обшук, але нічого 
компрометуючого на виявили. Коли слідчий Федір Похил пред’явив 
С. зізнання І. Сокульського, що справді він давав С. виступи Гри-
горенка і Аганбегяна, то С. завимагав зводин віч-на-віч. Припертий 
з двох боків показами І. Сокульського і провокатора Пирлика, С. 
і далі твердив, що не пам’ятає такого, але мусив сказати: «Ну, ма-
буть, так, якщо Іван каже».
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Дніпропетровський обласний суд під головуванням судді на 
прізвище Тубілець розглядав справу з 19 до 27.01.1970. С. сидів на 
лаві підсудних, але не під конвоєм. Він серйозно підготувався до за-
хисту, зокрема, зібрав аналогічні публікації М. Мольнера в радянсь-
кій пресі. Оскільки його адвокат П.П. Єжолий фактично виступав 
як обвинувач, С. відмовився від його послуг і взяв захист на себе. 
Його підтримав адвокат Сокульського В.Б. Ромм з Москви, запитав-
ши суд, чи значиться ця книжка в переліку літератури, яку не мож-
на ввозити в Радянський Союз. Суд не зміг відповісти. В останній 
день суду свідок Мандебура приніс С. газету «Літературна Україна» 
з повідомленням, що інкримінована праця Мольнара виходить дру-
ком в Україні, у видавництві «Дніпро». На одному з засідань суду 
адвокат В.Б. Ромм сказав, що проти Григоренка і Аганбегяна справ 
ніхто не порушував і що за таку провину, як у С., соромно давати 
навіть окрему ухвалу. 

За вироком у цій справі І. Сокульський за ч. І ст. 62 КК УРСР 
ув’язнений на 4,5 р. в таборах суворого режиму, М. Кульчинський за 
ст. 187-1 на 2,5 р. в таборах загального режиму, С. за ст. 187-1 — на 
2 р. умовно з трирічним випробувальним терміном. 

Коли С. через кілька днів забирав у суді документи, суддя ска-
зав: «Маєте щастя, що зараз судитеся, а не років десять тому — тоді б 
вас просто постріляли». «Сталінізм, — вважає С., — це був пік звір-
ства. Ми потрапили на схил цього піку звірства».

С. 5 разів звільняли з роботи. Зрештою дружина Галина піш-
ла на розмову до секретаря обкому КПУ Пащенка, після чого С. 
залишили на роботі рядового інженера Дніпропетровського відді-
лення інституту мінеральних ресурсів Міністерства геології України 
(1970–1988 рр.). Кандидатську дисертацію на тему «Взаємодія гер-
манію з гідроксидами алюмінію, заліза і магнію у зв’язку з його на-
копиченням в бокситах» захистив аж у 1980 році.

В останній вечір випробувального терміну, 27.01.1973 р., його 
викликали кагебісти Мажара і Капустніков, кілька годин домагали-
ся, щоб став їхнім інформатором. С. зрештою на жарт запропонував 
прийняти його на роботу в КГБ. Вони посміялися, і генерал Мажара 
сказав: «Ну, хорошо, идите. Но запомните — не мешайте нам стро-
ить коммунизм».

1972 р. редактори донецького журналу «Донбас» Кость Теслен-
ко і Григорій Кривда опублікували повість С. «Я ще повернусь», 
добірки віршів переслідуваних КГБ В. Сіренка та М. Чхана. За це 
Тесленка і Кривду звільнили з роботи. В окремій книжці ця повість 
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побачила світ тільки 1982 р. у видавництві «Молодь» у Києві, яка 
мала назву «Тривожний крик папуги». 

1984 р. вийшли написані в часи переслідувань «у шухляду» 
книжки фантастичних оповідань та повістей «Консульська вежа», 
«Ночівля в карбоні». Того ж року С. прийняли до Спілки письмен-
ників. Вийшли нові книжки «Тільки мить» (1988, роман), «Приго-
да на п’ятому горизонті» (1990, оповідання та повісті). До 140-річчя 
Д. Яворницького, 1995 р., у журналі «Кур’єр Кривбасу» була опублі-
кована п’єса С. «Народжений під знаком Скорпіона», її два роки ста-
вили на сцені Дніпропетровського академічного театру ім. Т. Шев-
ченка.

С. — автор низки фантастичних романів, повістей, оповідань, 
які виходили окремими книжками, у збірниках. Окремі твори дру-
кувалися в перекладах російською, угорською, чеською, словацькою 
мовами. Упорядкував і видав антологію поезії Придніпров’я «Бог 
не під силу хреста не дає» (1999) та антологію прози Придніпров’я 
«Шлях у три покоління» (2003).

На Всеукраїнському конкурсі «читацьких симпатій» на кращу 
книжку фантастики, який тривав протягом 1989 року, посів третє 
місце (диплом «Чумацький шлях»). Нагороджений літературними 
преміями ім. Д. Яворницького (1995), «Благовіст» (1998) та медаллю 
«За вагомий внесок у відродження духовності та особисті досягнен-
ня в літературній творчості» (2008).

Упродовж 1994–2002 рр. очолював Дніпропетровську організа-
цію Національної Спілки письменників України. Двічі обирався 
з’їздами письменників членом Ради та Президії НСПУ.

Живе в Дніпропетровську. Дружина (до розлучення) Савченко 
Галина (в дівоцтві Стрільчук), син Ігор 1965 р.н. 

Бібліоґрафія:
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Судовий процес у Дніпропетровську // Чорновіл В. Твори: У 10-и т. — 
Т. 3. («Український вісник», 1970–1972) / Упоряд. Валентина Чор-
новіл. Передм. М. Косів. — К.: Смолоскип, 2006. — С. 169–174; Там 
же: М. Плахотнюк. За ними — правда (Відповідь наклепникам). — 
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Інтерв’ю В. Савченка ХПГ 04.04.2001.
Віктор Савченко // Письменники України : Довідник / Упоряд. 

Віра Павловська, Любов Бубнова, Людмила Сіренко. — К.: Україн-
ський письменник, 2006. — С. 359.

Мандрівки життя. Інтерв’ю з П.П. Розумним. // Кур’єр Кривбасу, 
№ 198. — 2006. — С. 132.

Ірина Голуб. Біографічна довідка про Віктора Савченка, сучас-
ного дніпропетровського письменника і драматурга // Дніпропет-
ровщина. Регіональний інформаційний портал http://www.irp.dp.ua. 

Василь Овсієнко
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МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

СармаСоколовський Микола Олександрович (нар. 19.05.1910, с. Хо-
роше Павлоградського повіту на Катеринославщині (тепер Петропав-
лівський р-н Дніпропетровської обл.) — п. 09.08.2001, м. Новомо- 
сковськ Дніпропетровської обл.). 

Художник, кобзар, поет, священик УАПЦ, підпільник ОУН, політ-
в’язень.

Батько, Олександр Олексійович Соколовський, — нащадок ко-
заків, учитель церковно-парафіяльної школи, 1918 р. висвячений на 
священика УАПЦ, поставлений на парафію в с. Привільне Соло-
нянського повіту. 1923 р. без слідства і суду розстріляний чекістами 
за те, що поховав загиблих повстанців загону Трифона Гладченка. 

Микола навчався в сільській школі. 1925 р. поступив до Мир-
городської художньо-керамiчної школи iм. Гоголя. Його вчителем 
малювання був художник Фотiй Красицький — внучатий небiж 
Т. Шевченка. У Миргородi перейняв гру на бандурi вiд кобзаря Iва-
на Яроша. Кобзарював з ним. У червні 1926 переїхав у Катеринослав, 
вступив на дворічні курси при художньо-промисловому училищі, 
грав у складi капели бандуристів клубу залізничників, яка їздила 
з концертами на села. 

Заарештований у серпні 1929 р. за сфабрикованим ГПУ звину-
ваченням у причетності до Спілки Української Молоді (СУМ): ні-
би з гуртом бандуристів вів «шовіністичну пропаганду». Мордували 
його слідчі Друян та Кес. В КПЗ сидів зі звинуваченими у «справі 
СВУ», зокрема, з братом академіка Єфремова Михайлом, його си-
ном Костем. На початку 1930 засуджений на 5 р. ув’язнення. При-
був етапом у порт Кемь, що на березі Білого моря, мав каратися на 
Соловках, але оскільки Соловки були переповнені, етап повернули 
на ст. Парандово — будувати Парандовський тракт. З двома інши-
ми в’язнями С. утік у напрямку Фінляндії. Через тиждень на спля-
чих утікачів випадково наткнулися прикордонники, одного вбили, 
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двох повернули в табір. Від розстрілу С. урятував начальник табору 
В. Корнілов, якому С. незадовго до втечі намалював портрет сина.

Карався в Карелiї (УСЛОН, УСЛАГ, БЕЛБАЛТЛАГ). 1934 р. 
звільнений. Поїхав на Донбас, у Краматорськ, де працював його брат 
Леонід і куди вже перебралася мати з меншими дітьми. Там призва-
ний на військову службу. З огляду на судимість — у батальйон ти-
лового ополчення. Весною 1935 р. батальйон перекидали з Днiпро-
петровська на Далекий Схiд. Ешелон через повінь надовго зупинили 
в Нижньому Новгороді, ополченців ганяли на будівництво моста 
через Оку. С. утік звідти, повернувся в Дніпропетровськ. 

Підробивши військові документи й отримавши паспорта, С., 
за рекомендацією художника Федора Красицького, вступив одразу 
на ІІ курс Київського художнього інституту. Закінчивши навчання 
1938 р., працював художником у будинку культури в Сімферополі. 
1939 р. одружився з випускницею Київського художнього інституту 
Діною Шматько. 1939 р. народилася донька Оксана. З 1940 р. пра-
цював у Полтавському Будинку народної творчостi. Як поет-почат-
кiвець дебютував у газетi «Комсомолець Полтавщини», хоча комсо-
мольцем не був, познайомився з художницею Катериною Білокур.

У червні 1941 р. С. був на вiйськовiй перепiдготовцi в званнi офі-
цера інтендантської служби. Під час евакуацiї ешелон, у якому їхала 
частина, уночі був розбомблений. С. утік звідти, прибився в Полтаву, 
вже окуповану нiмцями. Заробляв малярством. У грудні 1941 в Києві 
урочисто склав присягу члена ОУН, став провідником ОУН(м) на 
Полтавщині. 1942 р. навчався на піврічних пастирських курсах 
УАПЦ. Єпископ Мстислав (Скрипник) рукоположив його в дияко-
ни, єпископ Сильвестр — у священики, і то в Покровському храмі, 
збудованому Петром Калнишевським, де ікони реставрував С. 1942 р. 
гестапо заарештувало в Полтаві 12 оунівців, у т. ч. дружину С. Діну 
Шматько-Соколовську, і вони були розстріляні. Щоб у трирічної ди-
тини була мати, одружився з Варварою Климко, яка народила двох 
доньок — Лесю та Євгенію. Iз Полтави мусив переїхати в с. Ріпниці 
на Подiллі, де одержав парохiю, а згодом — на Буковину, в с. Раранча.

У грудні 1944 р. С. заарештований НКВД. 19.02.1945 р. втік 
з етапу, хоча був поранений у руку, повернувся на Буковину, пере-
ховувався. У травні під час облави захоплений у криївці. 16.05 знову 
вдалося втекти з етапу. У м. Коломия приєднався до пiдпiлля ОУН, 
де активно діяв два роки під псевдом «Боднар». Збирав зброю, мі-
няв гроші, малював карикатури на совєцьких керівників під псев-
дом «Микола Біда». У травнi 1948 натрапив на засідку. Зв’язаного С. 
вiдвезли до Станiславського МГБ, його допитував і катував слідчий 
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ст. лейт. з академічною чекістською освітою Долгих. Трибунал При-
карпатського воєнного округу засудив С. до страти. У камерi смерт-
никiв сидів 15 дiб. Розстрiл замiнено на 25 р. таборiв. Засуджено було 
на 25 р. і його дружину Варвару, братів Леоніда та Анатолія, шваґра 
Івана — тiльки за те, що були родичами С. Діти залишилися на ру-
ках бабусі — матері С.

Покарання вiдбував в Iнтi, Абезi. На його справi була червона 
смуга — «весьма опасный, склонен к побегам, использовать только 
на общих работах». Попри заборони, С. і в неволi писав вiршi. Таєм-
но змайстрував бандуру (а згодом ще кiлька), вчив співв’язнів гри, 
спершу таємно, а пiсля смертi Сталiна вже дещо вільніше. Створив 
ансамбль бандуристiв ГУЛАГу м. Iнта. В Інті ж був у близьких сто-
сунках з перекладачами Григорієм Кочуром, Дмитром Паламарчу-
ком, Миколою Василенком. 

Звільнений у вересні 1961 р. Працював на заводi у Ворошилов-
градi. Вів гурток бандуристів при педiнститутi. Його вiршi публі-
кувалися в обласних газетах, у «Лiтературній Україні», у журналах 
«Ранок», «Жовтень», «Днiпро». Та знову почалися цькування в пресі 
як націоналіста, йому заборонили вести гурток бандуристiв, звіль-
нили з заводу. 

1974 р. С. обміняв луганську квартиру на Новомосковськ Дніп-
ропетровської обл., там вийшов на пенсiю. Спілкувався з колом диси-
дентів Дніпропетровщини: С. Завгородній, О. Кузьменко, В. Сірен-
ко, І. Сокульський, Ф. Клименко, Любов Голота, М. Береславський 
та ін.

1980 р. у видавництвi «Радянський письменник» пiд псевдонi-
мом Сарма йому вдалося видати збiрку вiршiв «На осонку лiта». Це 
викликало лють кагебістів. Знов почалися виклики в КГБ, допити, 
брудні публікації в пресі. 

1984 р. майори КГБ Анатолій Головко та Юрій Тарабан, висло-
вивши здивування, що 1948 р. С. не розстріляли, після тривалих, 
виснажливих допитів і погроз переглянути «за бажанням народу» 
справу старого та немічного С. і послати досиджувати недобутий 
термін, сфабрикували (російською мовою) від імені С. заяву, яку 
перед підписанням примусили прочитати вголос. Редактор облас-
ного радіо таємно записав її на магнітофонну стрічку. Ошелешений 
такою підлістю, С. підписав заяву. Її в довільному перекладі опуб-
лікувала газета «Зоря». У ній з негативними характеристиками були 
згадані найближчі друзі С. Певно ж, що вони відвернулися від С.

За незалежності С. став настоятелем невеликої церковцi УАПЦ, 
користувався любов’ю та пошаною добрих людей. Створив районний 



1309

САРМА-СОКОЛОВСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

та обласний осередки ОУН на Січеславщині. У червні 1994 р. від-
крив молитвою 13-й Великий збір ОУН(м), його обрали почесним 
членом Сенату ОУН(м). Членами ОУН є його дружина Варвара, доч-
ки Оксана і Євгенія, онука Мирослава та онук Олесь Соколовський, 
який очолює ОУН на Луганщині. 

Автор «Пiсні кобзаря» (1989), «Про очищення» (1990), «Думи про 
гетьмана Iвана Мазепу» (1992) та iнших. Лауреат Міжнародної премії 
Фонду ім. Т. Шевченка «В своїй хаті своя й правда і сила, і воля» 2001 р.

Похований у Новомосковську на Дніпропетровщині.
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Сіренко Володимир Іванович (нар. 07.11.1931, с. Новопетрівка 
Бердянського р-ну Запорізької обл.).

Письменник, громадський діяч.
По матері — з задунайських козаків, переселених у Приазов’я. 

Перед війною Володимир закінчив 4 класи. В 1941 р. десятирічним 
хлопчиком разом з батьком гнав худобу і коней на Північний Кав-
каз. З відступом німців сім’я перебралася на Донбас, потім у с. Ко-
мишуватка Приморського р-ну. Звідси С. завербувався на відбудо-
ву народного господарства. У 1948–1950 рр. вчився в ремісничому 
училищі в Дніпродзержинську, закінчив вечірню школу. Працював 
у міському радіомовленні, в редакції газети в Бердянську, виховате-
лем у гуртожитку робітничої молоді.

У 1952 р. С. одружився з робітницею Тетяною Ключниковою, 
українкою з Сумщини. Доньки Людмила 1953, Ольга 1962 р. н. 
У 1953–1956 рр. С. служив у парашутно-десантних військах у Пскові. 
Працював у дивізійній газеті.

Після демобілізації С. працював у редакціях газет. 1958–1964 рр. 
заочно закінчив російське відділення філфаку Дніпропетровсько-
го університету. Його вірші друкувалися в газетах «Комсомольская 
правда», «Правда», у журналі «Новый мир». 1964 р. вийшла перша 
поетична книжка С. «Рождение песни». Маючи такі успіхи, він вирі-
шив повернутися до рідної мови. Це був тяжкий вибір. Поет Михай-
ло Чхан порадив йому перекласти свої найкращі вірші українською 
мовою. Не переклав, а переспівав. Дійшов висновку, що він не росія-
нин, але й не українець — без рідної мови, а просто кураїна-переко-
типоле. Став активним оборонцем української мови. Це повернення 
викликало творчий спалах. Писав вірші з осудом русифікації, при-
людно читав їх. Порушував соціальні теми, проблеми моралі вищого 
партійного керівництва.

На нараді ідеологічних працівників секретар обкому О. Ватчен-
ко, який упізнав себе у вірші «Стена», кричав і тупав ногами: «Ему 
не место в партии!». Восени 1967 р. С. виключили з КПРС «за чте-
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ние среди трудящихся и молодежи идеологически вредних стихотво-
рений, искажающих советскую действительность». Марно апелював 
до ЦК КПУ. З Москви теж повернувся без партквитка, проте з люд-
ською гідністю.

Твори С. перестали друкувати. Безліч разів його викликали на 
«профілактичні» бесіди і допити в обласне управління КГБ, особливо 
опісля радіовисилань про нього радіо «Свобода» та «Голосу Америки». 
Після цього коло знайомств С. розширюється: він зустрічається з Б. Ан-
тоненком-Давидовичем, О. Мешко, дружить з родиною Кузьменків, 
з О. Тихим, О. Завгороднім, Б. Довгалюком, В. Скрипкою, І. Бровком; 
І. Гончарем, І. Сокульським, В. Савченком, М. Кучером та ін.

Перший обшук у його квартирі відбувся 11.12.1969 у справі 
М. Береславського, який чинив спробу самоспалення на знак про-
тесту проти русифікації. С. виступав свідком у його обороні і сказав, 
що русифікація справді відбувається. 06.03.1972 у нього був обшук 
у справі поета М. Холодного. Третій — 19.03.1985 у зв’язку з фабри-
куванням карної справи проти нього самого.

Деякий час С. редагував технічні тексти в Дніпропетровській 
експериментальній лабораторії Мінчормету. Та коли навесні 1968 р. 
розпочалося цькування О. Гончара за роман «Собор», С. написав лис-
та на підтримку письменника. Знову був вигнаний з роботи. Після 
тривалих поневірянь його 09.03.1971 таки взяли на роботу в Інститут 
мінеральних ресурсів редагувати технічні звіти і наукові статті.

1981 р. вийшла книжка віршів «Батькове поле» — як контрпропа-
ганда, щоб показати закордонним «голосам», що С. друкується. Час-
тина тиражу справді була вивезена за кордон. Але стеження тривало.

На роботі С. нав’язали видання бланків. Він налагодив добрі 
стосунки з друкарнею в м. Кобеляки. Побачивши, що в друкарні об-
рахунки ведуться на рахівницях, С. попросив керівництво свого інс-
титуту відремонтувати списаний у брухт калькулятор і передав його 
в друкарню. Цим і скористалися «компетентні органи». Хоча не було 
позову від інституту про «крадіжку» (ст. 84 КК УРСР), «зловживан-
ня службовим становищем» (ст. 165) і «службову підробку» (ст. 172), 
хоча слідчий об’єктивно висвітлив «справу», хоча суддя Лисенко від-
мовився виносити обвинувальний вирок, та був призначений інший 
склад суду, який 23.05.1984 р. виніс вирок Амур-Нижньодніпровсь-
кого районного суду: 2,5 р. заслання і примусових робіт.

На початку червня 1984 р. С. виїхав на заслання у м. Камизяк 
Астраханської обл. Місцеві люди, здебільшого казахи, поставилися 
до політичного засланця доброзичливо. Коли настав час «гласності» 
і «перебудови», С. звернувся з заявою до XXVII з’їзду КПРС. Гене-
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ральний прокурор СРСР опротестував вирок, Верховний Суд УРСР 
03.05.1986 скасував його за відсутністю в діях С. складу злочину. 
09.05.1986 він повернувся додому.

Восени 1987 С. викликали в Комітет партконтролю ЦК КПРС 
і поновили в партії з зарахуванням втраченого стажу 22 р. Напри-
кінці 1987 р. домігся повернення всіх конфіскованих раніше творів. 
Як реабілітованого С. поновили на старій роботі і сплатили компен-
сацію. Працював редактором обласного телебачення, вів авторські 
передачі «Не поле перейти», «З душі і серця». 1989 р. С., як і задумав, 
демонстративно здав партквиток у Жовтневий райком КПУ м. Дніп-
ропетровська. Він примусив обласний КГБ і обласну прокуратуру 
зібрати колектив інституту, де працював до суду, і вибачитись перед 
ним. У грудні 1992 р. С. одержав листа від начальника СБУ в Дніп-
ропетровській області В.М.Слободенюка з вибаченням і довідку про 
реабілітацію. Також вимусив редакцію обласної газети «Зоря» опуб-
лікувати вибачення за опубліковані раніше наклепи на нього.

Нині С. — відомий поет, прозаїк, драматург і публіцист, член 
НСПУ з 1990 р., автор 10 збірок поезії та прози, лауреат літератур-
ної премії «Благовіст» за книжку «Велика зона злочинного режиму». 
Вона цінна своїми чесними свідченнями про багатьох дисидентів, 
учасників правозахисного руху.

26.11.2005 нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Жи-
ве в м. Дніпродзержинськ.

Бібліоґрафія:
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Архів ХПГ: інтерв’ю з В. Сіренком 01.04.2001 р. в м. Кам’янське 
(Дніпродзержинськ).

Василь Овсієнко
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Сірий Василь Іванович (нар. 04.04.1926, м. Кодима Одеської обл. — 
п. 09.11.2011, м. Дніпропетровськ).

Учитель географії. Жертва каральної психіатрії. 
Щоб уникнути колективізації, батько влаштувався на залізни-

цю. До війни Василь закінчив 7 класів. У травні 1944 призваний 
у Червону Армію, де прослужив 6,5 р. Відмовився служити у внут-
рішніх військах, тому його зброєю була лопата. 16.10.1950 демобілі-
зувався й одружився з односельчанкою Марусею Шутурминською. 
Організував групу молодих людей, які домоглися відкриття вечір-
ньої школи, закінчив її 1951 р. і вступив на географічний факультет 
Одеського педінституту. 

1955 р. С. направлений учителювати в Семенівку Кодимського 
р-ну. Згодом його перевели в школу № 1 у м. Кодима. Любив свою 
роботу, був зразковим учителем. Влаштовував туристичні походи 
й екскурсії. Разом з батьком побудував дім, насадив сад, виростали 
сини Борис, 1953 р. н., та Олег, 1956.

1968 р. новий секретар райкому партії Мервінський на місце 
безпартійного С. захотів улаштувати свою дружину, яка не мала 
педагогічної освіти. С. десь необачно сказав, що членам партії все 
дозволено. За ці слова його серед навчального року звільнили з ро-
боти. Написав листа Л. Брежнєву. Його викликали в обком партії 
і поновили на роботі. У розмовах з колегами С. називав КПРС не-
порядною. 28.03.1969 р. за наказом Одеського облвно був остаточно 
звільнений за ст. 47, п. «г» КЗОТ УРСР. Це була фактична заборона 
на професію. 

С. узявся за перо і написав книжку «Пагубность однопартийной 
системы и ее последствия», у якій були глави «Превосходство полити-
ческого плюрализма над монизмом», «Страна Советов — страна кон-
трастов», «Ленин без маски» — в останній були зібрані антилюдські 
висловлювання В. Леніна, підписані ним документи про «червоний 
терор». Як приклад, навів розстріл за дві доби 1920 р. 156 мешканців 
Кодими. С. кваліфікував партію як чужорідну в Україні (бо й ство-



1314

СІРИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

рена вона була в Москві з неукраїнців), як організацію професійних 
бандитів. Шукав можливості передати рукопис за кордон. Але в день 
100-річчя з дня народження Леніна був заарештований. 

Він вирішив «пустити червоного півня» саме на ювілей Леніна. 
Обрав Жовтневу площу, де будувалося нове приміщення Одеського 
обком КПУ. Заздалегідь відірвав у штахетах огорожі нижні цвяхи, 
щоб під час демонстрації зайти і підпалити складені там дерев’яні 
матеріали. Замовив зварювальникові дві металеві заготовки, які сам 
наповнив порохом, придбаним у мисливських крамницях, і мав 
намір використати їх як саморобні бомби. Одну з них випробував 
у степу в лісопосадці, вона вибухнула від запалу.

22.04.1970 р. С. узяв у свій «Москвич» пальне, обріз, бомбу, за-
пал до неї і їхав у напрямку Жовтневої площі. На перехресті, де 
міліціонер пропускав демонстрантів, йому перекрили дорогу. Група 
захвату схопила С. і відвезла в управління МВС. За дві години його 
перевезли в КГБ на вулицю Бабеля. Очевидно, його зрадив чоловік, 
на якого він розраховував як на спільника. 

С. був звинувачений за п’ятьма статтями КК УРСР: 56 — «зрада 
Батьківщини»; 62 — «антирадянська агітація і пропаганда»; 75 — під-
готовка до втечі за кордон «з метою відкритої боротьби проти СРСР»; 
89, ч. 2 — підготовка до спалення адміністративного приміщення; 
222, ч. 1 — зберігання вогнепальної зброї та вибухових речовин.

На слідстві С. заявляв, що викриє на суді тих, хто безпідстав-
но і незаконно звільнив його з роботи, а також одеських партійних 
високопосадовців. Не бажаючи розголосу, Одеський обласний суд за 
велінням КГБ спрямував С. на експертизу у Всесоюзний науково-
дослідний інститут загальної і судової психіатрії ім. проф. В.П. Серб
ського, де його утримували два місяці. Діагноз — «шизофренія пара-
ноїдальної форми». Коли С. пред’явили звинувачення, він, побачив-
ши, скільки там наклепів, порвав його і кинув. 13.10.1970 р. Одеський 
обласний суд розглянув справу С. без звинуваченого і свідків. За пос-
тановою суду спрямований до спецпсихлікарні без визначеного тер-
міну. «Лікування» тривало 13 р. і 3 міс. Це було жахливе катування.

Утримували С. у Дніпропетровській СПЛ. Застосовували сульфа-
зин («сєра»), після якого температура піднімається до 40 гр., людина 
зазнає невимовного болю у всьому тілі. Застосовували інсулінові ко-
ми. При цьому людина втрачає свідомість, три години лежить, міц-
но прив’язана до ліжка. Виводять з цього стану, заливаючи глюкозу 
в рот. Це нестерпна мука. С. прийняв 35 таких процедур. Вижив 
лише завдяки своєму міцному організмові.
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Тим часом дружина покинула на свекруху паралізованого вже 
14 р. свекра, обжите обійстя в Кодимі, забрала дітей і виїхала в Дніп-
ропетровськ, щоб бути ближче до чоловіка і якось допомагати йому. 
Приходила на побачення і не впізнавала його: обличчя квадратне, 
розпухле, як і все тіло, він не міг розмовляти, лише дивився на неї. 
У нього текли сльози, з рота виділялася піна, тіло було як дерев’яне, 
він ледве човгав ногами. 

С. зустрічався в Дніпропетровській СПЛ з Леонідом Плющем, 
якого дружина з допомогою світової громадськості 1976 р. зуміла 
вирвати з цієї катівні і виїхати з ним за кордон. 01.04.1979 р. С. пе-
ревели в Казанську спецпсихлікарню, де тримали три роки. Ім’я 
політв’язня С. було вже відоме у світі. Його звільнення домагалася 
українська діаспора. 

У 1983 під загрозою виключення радянські представники зму-
шені були вийти зі Всесвітньої психіатричної асоціації і не бра-
ли участі в роботі Всесвітнього Конґресу психіатрів на Гавайських 
островах, де виступили колишні в’язні СПЛ генерал П. Григоренко 
та Л. Плющ.

1982 р. С. перевели в Дніпропетровську психлікарню загального 
типу і 25.02.1983 р. звільнили. Йому не видали ніякого документа, 
так ніби він і не жив ці 13 років. Щоб заробити трудовий стаж, С. 
влаштувався в універсамі приймальником склотари. 

Тим часом син його був ув’язнений за сфабрикованим звину-
ваченням. С. відважився поїхати шукати допомоги у А. Сахарова в 
м. Горький. 17.09.1985 р. його затримали біля помешкання засланця 
і відправили додому. У зв’язку з цією поїздкою 25.10.1985 С. знову 
заарештували і тримали ще 140 діб в обласній психлікарні. У неволі 
загалом С. провів 4.832 доби.

Уже за часів «перебудови» місцеві психіатри домагалися, щоб С. 
прийшов на комісію для зняття діагнозу. Він не з’являвся. 1994 р. 
добровільно пройшов огляд в Асоціації психіатрів України. Асоціа-
ція надсилала запит до Дніпропетровської СПЛ — його справу не 
надіслали. Асоціація сама встановила, що С. ніколи психічними 
хворобами не хворів. 

З 1989 р. співпрацював зі Всеукраїнським товариством полі
тичних в’язнів і репресованих. У 1993–1994 рр. створив Дніпропет-
ровську, Запорізьку, Харківську та Кіровоградську обласні органі-
зації ВТПВіР. З 1993 р. С. — голова Дніпропетровської організації, 
1998 р. на VI Зборі обраний заступником голови Товариства. 1994 р. 
балотувався кандидатом у депутати Верховної Ради. 
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Попри ретельні обшуки, дружина зберегла чернетки праць С., 
що були сховані в дровах. Працює над їх відновленням та спогадами. 
2006 р. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Василь Сірий помер 9 листопада 2011 року в Дніпропетровську.

Бібліоґрафія:

I.

Архів ХПГ: Інтерв’ю В. Сірого 03.04.2001 р.; Те ж: // Одеська 
хвиля-5. Документи, твори, спогади в’язнів сумління / Упор. П. От-
ченашенко, О. Різників, Д. Шупта. — Одеса: Сімекс-прінт, 2010. — 
C. 183–206.

II.

Плющ Леонід. На карнавалі історії.– Сучасність, 1978; У карна-
валі історії: Свідчення. — К.: Факт, 2002. — С. 547.

Вісник репресій в Україні. Закордонне представництво Ук-
раїнської Гельсінської групи. Редактор-упорядник Надія Світлична. 
Нью-Йорк. 1980–1985 рр. — 1981: 2–202; 4–52; 1984: 11–16.

Василь Овсієнко
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Скрипка Василь Микитович (нар. 16.04.1930, с. Базавлук Апос-
толівського р-ну Дніпропетровської обл. — п. 20.09.1997, м. Кривий 
Ріг).

Фольклорист, педагог, професор, громадський діяч.
Ще коли Василько був малим, сім’я перебралася південніше 

в степи, у поруйноване розкуркуленням с. Подидар. До школи ходив 
у сусідні більші села. Під час голоду 1947 р. виливав ховрашків із 
нір — тим сім’я врятувалася. 

1950 р. вступив на філологічний факультет Дніпропетровського 
університету, закінчив його з відзнакою 1955 р. і мав тверду надію 
на аспірантуру при кафедрі української літератури. Але відмовився 
вступити в КПРС. І круглому відмінникові з усіх предметів поста-
вили «трійки». Працював учителем. 

1962 р. вступив в аспірантуру Інституту мистецтвознавства, 
фольклору й етнографії АН УРСР. Директор, академік Максим 
Рильський, сам призначив себе керівником його дисертаційної ро-
боти «Українська, чеська та словацька народна лірика». Захистив 
кандидатську 21.12.1965 р., вона вийшла книжкою 1970 р. 

Ще 1964 р. С. опублікував критичну літературознавчу статтю 
«Перекрити потік одноденок». У 1968, ще до «Празької весни», брав 
участь у VI Міжнародному з’їзді славістів у Празі, де до нього бу-
ли приставлені наглядачі. 1967 і 1969 рр. був запрошений з Ака-
демії Наук до приймальної комісії Київського держуніверситету ім. 
Т. Шевченка. Всупереч настановам, поставив «п’ятірку» колишньо-
му політв’язневі Анатолію Лупиносу і «двійку» — синові комуніста. 
До ЦК КПУ надійшов відповідний донос. 

27.06.1969 р. склав письмовий звіт як голова державної екзамена-
ційної комісії Кримського педінституту. У VIII його розділі йшлося 
про плачевне становище української мови на філологічному факуль-
теті. Цей розділ був опублікований у ч. 6 «Українського вісника» в бе-
резні 1972. У ч. 4 і 5 УВ були повідомлення, що 4.12.1970 праця С. 
«Стильові особливості козацьких, чумацьких та рекрутських пісень» 
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була піддана критиці на вченій раді Інституту за «ідейно-теоретичні 
та методологічні помилки», за «некритичне ставлення» до М. Кос-
томарова і М. Драгоманова. 15.12.1970 вчена рада винесла постанову 
про невідповідність С. посаді наукового співробітника і перевела йо-
го на посаду бібліоґрафа, хоча він мав десятки публікацій у журна-
лах України і Чехословаччини. Написав трактат «Пісні гідропонним 
способом», дав його прочитати В. Стусові та Є. Сверстюку. Стус від-
повів прихильним листом і дав конкретні поради.

Після арештів шістдесятників Постановою Бюро Президії АН 
УРСР від 31.07.1972 р. № 294 «Про дальше вдосконалення тематич-
ної спрямованості науково-дослідної роботи, структури та кадрово-
го складу установ Секції суспільних наук АН УРСР» багатьох пра-
цівників наукових установ, у т. ч. С., було звільнено. Рік викладав 
українську мову в Житомирському педінституті, відтак працював 
учителем в одному з київських ПТУ, у вечірніх школах різних міст 
і сіл.

С. зустрічався з О. Тихим, який 1976 р. дав йому на зберігання 
свій «Словник невідповідних нормам української літературної мови 
слів (чужі слова, спотворені слова, кальки і т. п.)» — виданий він 
2009 р. під назвою «Словник мовних покручів». 

З 1986 — доцент, згодом професор кафедри української літерату-
ри Криворізького державного педагогічного інституту (з 1999 — пе-
дуніверситет). 

На Європейському симпозіумі «Фольклор і сучасний світ» (Київ, 
1990) С. залучив до наукового аналізу пісні про Соловки, колгоспи, 
радянське начальство. На запрошення Альбертського університету 
(Канада, 1991) провів кілька семінарів з етнології та літературоз-
навства. Далі досліджував усну народну творчість, збирав свідчення 
про голодомор та політичні репресії. Зокрема, 31.01 і 1.02 1990 р. 
записав автобіоґрафічну розповідь Оксани Мешко. З 1994 — голова 
Криворізького міського об’єднання «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Тоді 
ж висувався кандидатом у народні депутати.

Науковий доробок професора — понад сто праць. В останні ро-
ки досліджував творчість і долі Івана Багряного, Михайла Прончен-
ка, Василя Барки, Тодося Осмачки. 

Постановою Бюро Президії НАН України № 281-Б від 26.12.1994 
постанову 1972 р. було скасовано, С. дістав відповідь: «…дирекція Ін-
ституту вважає, що звільнення Вас за скороченням штату працівни-
ків було зумовлене політичними міркуваннями і не пов’язане з Вашою 
кваліфікацією як науковця-фольклориста». С. було відновлено на ро-
боті в ІМФЕ, та він не захотів полишати Кривий Ріг.
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Похований у с. Нива Трудова Апостолівского р-ну Дніпропет-
ровської обл., неподалік від місця народження. 

Бібліоґрафія:

І.

[Про становище української мови в Кримському педінституті] VIII. 
Общие замечания и рекомендации // Чорновіл В. Твори: У 10-и т. — 
Т. 3. («Український вісник», 1970–1972) / Упоряд. Валентина Чорновіл. 
Передм. М. Косів. — К.: Смолоскип, 2006. — С. 842–847.

Мати української демократії. Літературний запис Василя Скрип-
ки [Інтерв’ю з Оксаною Мешко] // Кур’єр Кривбасу, 1994, № 2 — 7. 
Також: Оксана Мешко. Свідчу. Записав Василь Скрипка. — К.: УРП, 
1966. — 56 с. 

Мій курікулюм… (Начерк автобіографії) // газ. «Заграва» (Кри-
вий Ріг), № 7 і 8, 1994. — Червень; липень. Те ж, з доповненнями: 
Кур’єр Кривбасу, № 33 (95). — 1995. — Липень. — С. 5–7.

Свічка Олекси Тихого // Слово і час, № 11 (383). — 1992. — 
С. 34–35; Те ж: Олекса Тихий. Словник мовних покручів. — До-
нецьк: Товариство ім. Олекси Тихого, 2009. — С. 72–76. 

ІІ.

Стус В. Твори в 6 т. 9 кн. Т.6, кн. 2. — Львів: Просвіта, 1997. — 
С. 62–63.

Чорновіл В. Твори: У 10-и т. — Т. 3. («Український вісник», 
1970–1972) / Упоряд. Валентина Чорновіл. Передм. М. Косів. — К.: 
Смолоскип, 2006. — С. 561–562 (УВ № 4); 769 (УВ № 5).

Філіппова Інна. «Як свисну, — віддасте…» // Олекса Тихий. 
Словник мовних покручів. — Донецьк: Товариство ім. Олекси Тихо-
го, 2009. — С. 69–72.

Інна Філіппова, Василь Овсієнко
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Слабіна Йосиф Васильович (нар. 1928, с. Витвиця Болехівсько-
го р-ну Станіславської, нині Івано-Франківської обл.).

Репресований за зв’язок з підпіллям ОУН. Член підпільної органі-
зації «Об’єднання» в м. Інта Комі АРСР, розповсюджував її листівки 
в Україні. 

З селянської родини. Освіта 7 класів.
1951 р. заарештований і засуджений 1952 р. Військовим трибу-

налом військ МГБ Станіславської обл. на 10 р. позбавлення волі за 
ст. 20-54-1а КК УРСР і ст. 58-10 ч. 1 КК РСФСР. 

Покарання відбував у «Мінлагу» — Мінеральне управління та-
борів, м. Інта Комі АРСР. Влітку 1956 р. достроково звільнений ко-
місією Президії Верховної Ради СРСР.

Ще до звільнення став членом підпільної націоналістичної ор-
ганізації «Об’єднання» (Провідник Я. Гасюк), склав присягу, платив 
членські внески. Організаційно був пов’язаний з Б. Христиничем, 
В. Леонюком, А. Кушкою, А. Булавським. 

Після звільнення С. та А. Булавський поселилися в м. Олексан-
дрія Кіровоградської обл. С. працював електрослюсарем у будівель-
но-монтажному управлінні. До нього переїхала жити його мати Ан-
на, з дому Витвицька, 1908 р. н.

Оскільки «Об’єднання» вирішило провадити активну боротьбу 
з КПРС пропагандивно-викривальними методами, то налагодило 
друк листівок в Інті. У жовтні 1957 р. член «Об’єднання» К. Банаць-
кий привіз з Інти в Олександрію близько 1200 листівок «Громадя-
нине!» та «Колгоспнику!», дав їх А. Булавському, а той 400 екз. дав 
С. Уночі з 3 на 04.11.1957 С. розкидав 100–120 листівок у сел. Хру-
щова (нині м. Світловодськ) та в с. Таборище, що в районі будівниц-
тва Кременчуцької гідроелектростанції, неподалік м. Олександрія. 
Тоді ж Г. Рябчун і С. Оленич розкидали 80 таких листівок у с. Ад-
жамка Олександрійського р-ну, на території колгоспів ім. Леніна та 
ім. Свердлова. 
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У січні 1958 р. С. зі власної ініціативи поїхав зі ст. Знам’янка 
поїздом у Галичину, маючи з собою 242 листівки. У той же вагон 
сіла бригада кагебістів, яка на ходу почала обшук, пояснюючи не-
вдоволеним пасажирам, що шукають гроші зі щойно пограбованого 
банку. Натомість виявили в С. листівки. Його затримали. Але С. на 
ходу придумав легенду, що він одержав ці листівки від незнайомої 
людини, яка має приїхати до нього для подальшого зв’язку. Він дав 
фіктивну згоду співпрацювати з органами держбезпеки, тому його 
не заарештували, а залишили на волі, щоб вийти на «зв’язкових». 
На думку Б. Христинича, С. затримали скоріше всього на підставі 
доносу Булавського П.П. — рідного брата А. Булавського. Йому С., 
всупереч вимогам конспірації, показав у січні 1958 р. листівки та де-
які книжки нерадянських видань, а той доніс органам КГБ. 

Стривожений цією подією, С. послав свою матір Анну до Льво-
ва, щоб повідомити Б. Христинича про провал з листівками. Але ка-
гебісти в поїзді приголомшили жінку ударом по голові, зняли з поїз-
да, затримали в лікарні і повернули назад в Олександрію. 

За дорученням В. Леонюка до С. в Олександрію поїхав Йосиф 
Драгомирецький, якому С. розповів про провал з листівками.

У кінці квітня 1958 р. хтось розкидав такі ж листівки в м. Сарни 
Рівненської обл. З цими ж листівками були затримані К. Банацький 
в Олександрії, згодом А. Булавський у Білій Церкві. 

Факти поширення листівок набули великого розголосу і спри-
чинили переполох у влади. Оскільки всі затримані побували раніше 
в Інті, КГБ локалізував пошуки друкарні там. 

На початку 1959 р. в КГБ було вже досить матеріалів для ареш-
ту осіб, причетних до розповсюдження листівок, і тоді 29.01 було 
заарештовано С., А. Булавського — 21.02, Г. Рябчуна і С. Оленича — 
02.03. К. Банацький був заарештований ще на початку 1958 р. Усіх 
заарештованих етапували в Слідчий ізолятор КГБ в Київ. Слідство 
курував сам Голова КГБ при РМ УРСР В. Нікітченко.

Під час слідства і суду С. зумів приховати від слідства і суду 
значну частину організаційної діяльності як своєї, так і своїх то-
варишів. У судовому засіданні він заявив, що не вважає себе вин-
ним: усе, що він робив, те робив для добра українського народу. Він 
заперечив свою причетність до «Об’єднання». Леонюк і Христинич 
теж у суді заявили, що С. і не знав про існування організації. Тому 
суд мусив зняти з нього обвинувачення в організаційній діяльності 
за ст.ст. 1 і 9 Закону про кримінальну відповідальність за державні 
злочини, а залишив лише звинувачення за ст. 7, ч. II цього Зако-
ну, тобто в проведенні антирадянської агітації і пропаганди у формі 
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поширення згаданих листівок, і присудив йому позбавлення волі 
у виправно-трудовій колонії строком на 7 р. без обмеження в правах. 
Він був звинувачений також у зберіганні літератури антирадянсько-
го змісту, яку дістав з тайника в с. Витвиця ще в 1956 р.

Судова колегія в кримінальних справах Верховного суду УРСР 
засудила в цій же справі А. Булавського, К. Банацького, Г. Рябчуна 
та С. Оленича.

Перший рік ув’язнення С. відбував у тайшетських таборах, від-
так був етапований у Мордовію. Покарання відбув повністю.

Після звільнення повернувся в Олександрію. Реабілітований 
1992 р.

Бібліоґрафія:
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Середина 1950-х — початок 1990-х років. — К.: Вид. ім. Олени Телі-
ги, 1998. — С. 63–72; 370–389.

Христинич Богдан. На шляхах до волі. Підпільна організація 
«Об’єднання» (1956–1959). — Львів, 2004. — 416 с.

Василь Овсієнко
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Смогитель Вадим Володимирович (нар. 01.04.1939, м. Одеса).
Композитор, музикант, учасник українського правозахисного руху. 

Політв’язень (1978–1981).
Мати (1916–1990) з с. Матусів Черкаської обл., батько (1911–1975) 

з с. Трительники Хмельницької обл., одружилися в Одесі. Батько 
потрапив у румунський полон, а мати з сином мусила під час війни 
перебратися в м. Жмеринка, що на Вінниччині, до батькових роди-
чів. Там минуло його дитинство. Батько повернувся з полону і все 
чекав арешту. Мати казала про більшовицьку владу: «Відколи земля 
існує, більшого за комунізм рабства на землі не було». У сім’ї пану-
вала природна українська атмосфера. Вадим з дитинства знав майже 
весь «Кобзар» напам’ять. Але його вабила музика, яку в Жмеринці 
можна було почути хіба що по радіо. Мати за пухову хустку купили 
йому на базарі акордеон, на якому навчився грати самотужки. 

1945–1955 рр. Вадим навчався в школі. Добре знав математику, 
але поступив у Київське музичне училище ім. Рейнгольда Глієра, 
яке закінчив 1959 р. Тоді ж поступив у Київську консерваторію. На 
4 курсі через музику прийшов до національної самосвідомості: щоб 
народ мав повноцінну музичну освіту, потрібна національна держа-
ва. І почав будувати державу з себе: насамперед повернувся до рідної 
мови. Мав з цього приводу розмову з кагебістом, який застерігав 
його від націоналізму. На що С. відповів: «Я козацького роду, тому 
не маю перед вами великого страху. Тим паче, що я не роблю нічо-
го антидержавного. Буду розмовляти українською мовою і писатиму 
українську музику». 

Керував естрадним колективом у ресторані «Полтава». Ішлося 
про призначення його керівником Українського камерного естрад-
ного оркестру. Але втрутилися кагебісти. С. пішов в Українське хо-
рове товариство допитуватися, хто ж у нас керує мистецтвом: КГБ 
чи мистецькі організації? Результат: С. став безробітним. 

Доти пісні С. записувалися на радіо. Написав музику до кіно-
фільму про Ніну Матвієнко «Русалчин тиждень», де звучить пісня 
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в його обробці «Червона калинонько». Згодом платівка з цією піснею 
вийшла без його імені. Так само й пісня «Роде мій красний». 

1963 р. разом з художницею Аллою Горською та поетом В. Си-
моненком С. влаштовував похід популярного серед студентів хору 
«Жайворонок» Київського університету по селах до Канева. Йому 
організували «неуспішність» і виключили з консерваторії. Щоб уник-
нути подальших переслідувань, виїхав на Волинь, півтора року керу-
вав хором в одному колгоспі. Відтак повернувся до Києва, викладав 
музику в школах. Та ніде надовго не затримувався: його звільняли за 
спілкування з дисидентами, за те, що поводиться як українець.

Одружився зі вчителькою Галиною Ріпою (1937–1985), народив-
ся 1969 р. син Володимир. 

Безліч разів С. викликали на допити про І. Світличного та ін-
ших заарештованих шістдесятників, вимагали показів проти них. 
І «покаянна» стаття була надрукована в газеті «Шлях комунізму», 
але жодного слова про вплив І. Світличного чи інших дисидентів 
на С. там не було. С. відмовився робити це. Так само він відмовив-
ся виступити з подібними звинуваченнями на будь-кого й по теле-
баченню. Терор посилився: на роботу ніде не приймають, ніде не 
можна заробити ні копійки. Так тривало роками. Це викликало на-
пруження в сім’ї. 

Оскільки не було фактів, за які можна було б заарештувати С. за 
політичними мотивами, йому влаштовували провокації, щоб органі-
зувати кримінал. С. розумів це і уникав небезпечних ситуацій. 

Зрештою в серпні 1977 С. подав заяву до Президії ВР СРСР 
з проханням дозволити виїхати до Канади для завершення музичної 
освіти. У ній написав приблизно так: «Я не військовий, державних 
таємниць не знаю. Я музикант і хочу займатися музикою. У вас пре-
красна країна, але випустіть мене з неї». Відвіз цю заяву в Москву 
і передав у кремлівську приймальню. Результат не забарився. 

Увечері 13.12.1977 на вулиці Франка, де жив С., йому під ноги 
впав чоловік, підхопився і закричав: «За что ты меня ударил?» Тут 
напоготові стояла міліцейська машина, знайшлося 8 свідків (лише 
один цивільний). С. збили з ніг, схопили за руки й ноги, кинули 
в машину і повезли на судово-медичну експертизу. Алкоголю в його 
крові не виявилося. Тоді серед ночі повезли його на іншу експертизу. 
С. вимагав, щоб аналіз крови зробили в його присутності, та його 
брутально виштовхали і відвезли в камеру попереднього ув’язнення. 
На третю добу звинуватили в хуліганстві і кинули в Лук’янівський 
слідчий ізолятор. У камері замовлені карні в’язні пропонували С. 
наркотики, намагалися побити, але С. мужньо захищався. 
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Не вважаючи себе винним, С. оголосив голодівку, яку тримав 
29 діб (за іншим джерелом — 53 доби, аж до суду). Його годува-
ли примусово через шланг. Відмовився від послуг адвоката, який 
підійшов до нього перед початком суду 03.02.1978. Попри те, що «по-
терпілий» Щербань і «свідки» давали суперечливі покази, Радянсь-
кий народний суд м. Києва засудив його за ст. 206 ч. 2 КК УРСР 
(«хуліганство, з нанесенням легких тілесних пошкоджень, без розла-
ду здоров’я») на 3 р. ув’язнення в таборах загального режиму. На суді 
були присутні лише мати і дядько С., друзів і знайомих брутально 
виштовхали з зали. 

10.02 т. р. Надія Світлична та Микола Горбаль спрямували лист 
прем’єр-міністрові Канади П’єру Трюдо на оборону С. 22.03.1978 
Верховний суд УРСР під головуванням заступника голови Цупрен-
ка П.Г. розглянув касаційну скаргу С. і залишив вирок без змін, 
приписавши від себе, С. завдав потерпілому два удари. 

Карався С. у ВТК загального режиму ЮЗ-17/7 у с. Стара Збур’ївка 
Голопристанського р-ну Херсонської обл. Це була зона беззаконня. 
Доводилося фізично захищатися. З ним десятки разів розмовляли 
офіцери, щоб визнав себе винним, обіцяли умовно-дострокове звіль-
нення (УДО), але С. стояв на своєму: «Я його не бив». Привозили 
літаком дружину, щоб умовляла його визнати вину. 

Записували його в будівельну бригаду, де треба було носити ван-
тажі. Намагалися «розкрутити» на нову справу, влаштувавши бійку, 
організовували всілякі провокації. Перекидали з одного загону в ін-
ший, «губили» рахунок, не нараховували платню за роботу — і він 
не міг купувати додаткових продуктів харчування. Тоді С. застрай-
кував. Наслідок: 10 діб холодного карцеру. Спати там було немож-
ливо. Витримав, постійно рухаючись. Коли вийшов з карцеру, то 
в’язні зустріли його як переможця: простелили під ноги білий руш-
ник. Начальник повів до продуктового ларка, бо «знайшовся» його 
рахунок.

Мав у зоні крововилив у мозок. Рятувався фізкультурою.
Перед звільненням С. заховав у підборі черевика виписки зі 

справи і 13.12.1980 виніс їх на волю. Мав 6 міс. адміністративного 
нагляду.

Знову почалися пошуки заробітку. Шантаж тривав 9 р. Зреш-
тою, С. показав майорові Чипаку на сокиру: «Я відсидів три роки. 
Що ви ще з мене хочете? Я хочу писати пісні. А якщо знову прийдете 
арештовувати мене за пісні, то я скільки зможу вас уб’ю». 

Мати казала: «Ти вийшов з неволі у сто разів зліший. Виїзди за 
кордон, бо тут тобі життя не буде». Це вдалося аж 07.01.1990 р. В Ка-
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наді йому допоміг колишній політв’язень Йосип Тереля. Розчару-
вавшись у тамтешній українській інтеліґенції, перебрався до США. 
Писав музику, та оприлюднювати її вдавалося лише зрідка. За 15 р. 
переконався, що жити українському митцеві поза Україною безглуз-
до, і 2005 р. повернувся додому. У Жмеринці відремонтував хату, де 
живе донині. Зберігає громадянство США. 

Син Володимир закінчив університет у США, але прийняв ук-
раїнське громадянство. 

Кримінальна справа С. № 11-866 після закінчення терміну 
зберігання (15 р.) знищена, тому судові органи відмовляються пере-
глядати її. Але С. зберіг копії деяких документів і домагається пере-
гляду справи та реабілітації. 

Бібліоґрафія:

Чорновіл В. Твори: У 10-и т. — Т. 3. («Український вісник», 
1970–1972) / Упоряд. Валентина Чорновіл. Передм. М. Косів. — К.: 
Смолоскип, 2006, — С. 563–564. (Український вісник», ч. 4, січень 
1971).

Вісник репресій в Україні. Закордонне Представництво Ук-
раїнської Гельсінської групи. Редактор-упорядник Надія Світлична. 
Нью-Йорк. — 1981, вип. 2–258, 3–98, 5–70; 1982, вип. 2–34.

Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінк-
ських угод: Документи і матеріали. В 4 томах. Харківська право-
захисна група. — Харків: Фоліо, 2001. Т. 3. Документи і матеріали. 
Серпень 1977 — 10 грудня 1978. Упорядник В.В. Овсієнко. — С. 90–
91, 117, 211 (Інформбюлетені УГГ № 1, 2, 4). 

Інтерв’ю ХПГ 11.11.2008 р.
Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник / 

Передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. — К.: Смолоскип, 2010. — 
С. 605.

Василь Овсієнко
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Сорока Семен Климентійович (нар. 1928 р. в с. Кричильськ Сар-
ненського р-ну Рівненської обл. — п. 1999 р., м. Сарни).

Ув’язнений за участь у «Кричильській молодіжній ОУН». Утік 
з табору і знову був ув’язнений. 

З селянської родини. Вчився на другому курсі Костопільського 
училища сільськогосподарської механізації, коли на початку 1952 р. 
був заарештований за розповсюдження націоналістичних листівок 
та за участь у юнацькій підпільній групі «Кричильська молодіж-
на ОУН». 26.08.1952 р. разом з братом Степаном Сорокою, братами 
Сидором та Іваном Харечками (Харечко), Кирилом Банацьким — 
усього 8 осіб), засуджений Військовим трибуналом військ МГБ Рів-
ненської обл. на 25 р. позбавлення волі кожен. Покарання відбува-
ли в «Мінеральному управлінні таборів» — «Мінлаг», м. Інта, Комі 
АРСР.

Уночі з 4 на 5.10 1954 С. разом з групою товаришів (7 осіб) здій-
снив відчайдушну втечу з робочої зони шахти № 11. Вони зробили 
підкоп з вентиляційного штреку довжиною 40 м з виходом у тундру. 
Це була виснажлива праця, яка затяглася на 7 місяців, а треба було 
ще й виконувати норму виробітку. 6 осіб пішли в тундру, де їх швид-
ко половили (бо вже випав перший сніг) і повернули в табори, а С. 
пішов на залізничну станцію Інта, сів у поїзд Воркута — Москва, 
добрався до України. 

Це був успіх усієї спільноти політв’язнів. До підготовки втечі 
були причетні майбутні організатори підпільного «Об’єднання» 
(1956–1959) Кирило Банацький, Володимир Леонюк, Богдан Хрис-
тинич та інші. Йосиф Драгомирецький викрав у вільнонайманого 
паспорт, а Зиновій Мишко замінив знімок, перебив печатку та зро-
бив відповідні записи в паспорті. Квитка на поїзд заздалегідь купила 
Марійка Балій, яка після звільнення далі працювала на шахті.

С. переховувався в Україні рік і два місяці. Його піймали в січні 
1956 р. і запроторили у табори м. Воркути, Комі АРСР. Він знав про 
діяльність підпільної організації «Об’єднання», був її симпатиком.
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Звільнений з-під варти за постановою Комісії Президії Верхов-
ної Ради СРСР, але знову був заарештований, та за кілька міся-
ців, у 1958 р., звільнений остаточно. Повернувся в Україну, оселився 
з сім’єю у м. Кіровограді. 

У часи «перебудови» і за незалежності брав активну участь в ук-
раїнському громадському та політичному житті.

Бібліоґрафія:

Христинич Богдан. На шляхах до волі. Підпільна організація 
«Об’єднання» (1956–1959). — Львів, 2004. — С. 25–26; 173–174.

Василь Овсієнко
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Сорока Степан Климентійович (нар. 1930 р. в с. Кричильськ Сар-
ненського р-ну Рівненської обл. — п. 1999 р., м. Сарни).

Ув’язнений за участь у «Кричильській молодіжній ОУН». Достро-
ково звільнений, та за підозрою у співпраці з підпільною організацією 
«Об’єднання» повернутий добувати 25-річний термін. Брав участь 
в акціях протестів. Історик.

З селянської родини. Студентом Київського гідромеліоративно-
го інституту заарештований навесні 1952 р. як учасник підпільної 
юнацької групи «Кричильська молодіжна ОУН», за зв’язок з підпіл-
лям. Його заарештували з листівками, утримували в Сарненській 
тюрмі. На слідстві Степан твердив, що оунівські листівки знайшов. 
Тоді його повезли до Кричильська ніби для проведення слідчого ек-
сперименту на місці, а насправді влаштували так звану «бочку». До-
рога до села вела через ліс. У лісі на них нападають перевдягнуті 
у повстанців гебісти і відбивають Степана. Він повірив, що це справ-
ді повстанці, і розповів їм усю правду. Вони все це докладно запро-
токолювали. Відтак на псевдоповстанців нападають гебісти і захоп-
люють Степана разом з протоколами. 

26.08.1952 р. Військовий трибунал військ МГБ Рівненської обл. 
засудив С. на 25 р. позбавлення волі. Разом з ним засуджені на 25 р. 
ще 7 юнаків, у т. ч. його брат Семен Сорока, Кирило Банацький, 
брати Сидір та Іван Харечко (втім, С. пізніше писав, що цю органі-
зацію Іван Харечко створив за завданням гебістів — це не завадило 
йому дістати 25 р. і відсидіти 4 р.). 

Покарання С. відбував у таборах Комі АРСР, спочатку на шах-
тах Воркути, згодом в Інті. Був знайомий з засновниками та члена-
ми підпільної націоналістичної організації «Об’єднання», створеної 
в Інті 1956 р., знав про її діяльність. 

Влітку 1956 р. С. був достроково звільнений комісією Президії 
Верховної Ради СРСР зі зняттям судимості. Замешкав у м. Біла Церк-
ва на Київщині.
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Восени 1957 р. в Білу Церкву з Інти приїхав щойно звільне-
ний з ув’язнення його друг і односельчанин Кирило Банацький 
з дружиною Оленою Куліш. На прохання заступника Провідника 
«Об’єднання» Володимира Леонюка вони привезли з Інти близько 
1300 листівок «Колгоспнику!» та «Громадянине!». Листівки були 
розкидані на Кіровоградщині та Рівненщині. Звичайно, С. знав про 
листівки. Можливо, поява їх у м. Сарнах — це справа його рук. 

Влада була стривожена появою листівок. Прокуратура УРСР 
скасувала низку постанов Комісії Президії Верховної Ради СРСР 
про дострокове звільнення з місць ув’язнення кількох десятків осіб. 
Під цю «зачистку» попали К. Банацький та С.: на початку 1958 р. 
вони були схоплені в Білій Церкві та спроваджені досиджувати свої 
25-річні терміни. Тим паче, що під час обшуку в їхньому помешкан-
ні були виявлені ці листівки. 

С. карався в таборах Чуни (Іркутська обл.), потім у Мордовії, на 
Уралі (табір ВС-389/35, ст. Всехсвятська Пермської обл.).

У таборах С. спілкувався з шістдесятниками, вивчав історію, на-
писав низку наукових праць, які, на жаль, не могли бути опублікова-
ними. Однак їх читали співв’язні. Користувався повагою політв’язнів 
різних національностей. 

С. брав участь в акціях протесту, у відзначеннях пам’ятних дат, 
релігійних та національних свят. Так, ХТС № 38/19 повідомляла про 
його дискусію в зоні № 35 з делегацією «української громадськості» 
в липні 1975 р. про вбивство Ярослава Галана, виклала зміст його 
заяви в Політбюро ЦК КПСС від 3.06.1975 р., де сказано, що він був 
заарештований за наклепницьким доносом: ніби готував замах на 
М.С. Хрущова. Коли брехня виявилася, його не звільнили, бо: «Хіба 
можна випускати Сороку не волю? Він же там буде розказувати лю-
дям!..», — сказав майор КГБ Рубан. «Виявляється, найстрашнішою 
моєю провиною є моя невинність», — писав С. у цій заяві. 

У вересні 1975 р. С. у числі 28 політв’язнів відіслав попереджен-
ня про можливу відмову від совєцького громадянства. 30.10, у День 
совєтського політв’язня, С. викликав приїжджий психіатр-консуль-
тант і погрожував йому запроторенням у психлікарню, якщо він 
не перестане писати заяви в офіційні установи. У День прав люди
ни, 10.12.1975, С. надіслав заяву в Президію ВР СССР та в посольс-
тво Великобританії про відмову від совєцького громадянства (ХТС 
№ 39/05). У документі № 87 МГГ (автор Валерій Марченко, 1978) за-
писано: «С. Сорока в різдвяний вечір поставив на своїй тумбочці свічку 
і гілочку ялини — в карцер».
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Звільнившись у 1979 р., С. виїхав в Україну. Привіз багато іс-
торичної літератури та своїх рукописів. Лише дещо вдалося згодом 
опублікувати в місцевій пресі. 

У часи «перебудови» брав активну участь у громадському та полі-
тичному житті. Був членом УГС, УРП, НРУ, «Просвіти». В останні 
роки жив у м. Сарни, був депутатом районної ради.

Помер у 1999 р., похований у м. Сарни.

Бібліоґрафія:

Хроника текущих событий, вып. 38/19; 39/05. 
Документы Московской Хельсинской Группы. 1976–1982 / [Моск. 

Хельсинк. группа; о-во «Мемориал»; сост. Д.И. Зубарев, Г.В. Кузов-
кин] — М.: Моск. Хельсинк. группа, 2006. — С. 52, 100, 360.

Леонюк Володимир. На прю стає Об’єднання // Зона, 1994. — 
№ 6. — С. 163–180.

Христинич Богдан. На шляхах до волі. Підпільна організація 
«Об’єднання» (1956–1959). — Львів, 2004. — С. 173–174.

Василь Овсієнко



1332

СТРУТИНСЬКИЙ ІВАН

СТРУТИНСЬКИЙ ІВАН

Струтинський Іван (нар. 1937 р. в с. Підмихайля Калуського р-ну 
Івано-Франківської обл.). 

Член-засновник Об’єднаної Партії Визволення України (ОПВУ).
З селянської родини. Навчався в ремісничому училищі, само-

тужки вчився музики. Його запросили на посаду художнього керів-
ника на Брошнівський ДОК № 9. 1958 р. познайомився з Яремою 
Ткачуком, який розповів йому про існування Об’єднаної партії виз
волення України. 

Метою ОПВУ була боротьба за вихід України з СРСР і створен-
ня незалежної Української держави. Для цього створили осередки 
в селах П’ядики, Вигода та Брошнів, у містах Коломия та Івано-
Франківськ. Мали намір створити осередки по всій Україні, вийти 
на зв’язки з організаціями в інших республіках, щоб разом розвали-
ти СРСР. Свою ідеологію ОПВУ поширювали власним прикладом, 
ведучи агітацію, беручи участь у художній самодіяльності, пробуд-
жуючи національну свідомість молоді. 

Два роки ОПВУ вела виключно організаційну роботу. Мали на-
мір роздобути друкарську машинку, одначе організація за два роки 
не випустила жодної листівки, не вчинила ніякого акту. Дотриму-
валися конспірації: С. мав псевдо «Шпак». Весною 1958 р. в лузі над 
Прутом, поблизу Коломиї, схвалили програму організації, яку напи-
сав Б. Тимків, врахувавши пропозиції С. і В. Площака. 

У червні 1958 на зборах у с. Вигода, на р. Свіча, члени організа-
ції Б. Ґерманюк, Я. Ткачук, С., П. Гайовий, М. Козак склали прися-
гу, яку підписали кров’ю. Текст присяги доручили зберігати П. Гайо-
вому.

04.12.1958 кілька членів ОПВУ, в т. ч. С., були заарештовані. 
В С. вилучили структуру організації. У справі було допитано 28 осіб, 
засуджено 8 за звинуваченням у проведенні антирадянської агітації 
і пропаганди та створенні антирадянської організації (ст.ст. 54-І «а» 
і 54-11 КК УРСР ). Як з’ясувалося, видав організацію П. Гайовий, 
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а від колишнього політв’язня Мирона Масловського слідство дізна-
лося про всі зібрання і діяльність організації. 

На суді прокурор Антоненко вимагав смертної кари членам 
організації, які визнали себе авторами її програмних документів, 
у т. ч. С., та максимальних термінів решті підсудних. Однак Івано-
Франківський обласний суд 10.03.1959 р. виніс вирок: Б. Ґерманюку, 
М. Площаку, Я. Ткачуку, Б. Тимківу і С. — 10 р. виправних таборів 
суворого режиму з конфіскацією майна; М. Юрчику та І. Коневи-
чу — по 7 р. з конфіскацією, В. Площаку — 2 р. 

Звільнений С. 04.12.1968 р. Влада відмовляла йому в прописці 
і в працевлаштуванні. Декілька разів їздив до Києва і таки добився 
прописки в Калуші. Дівчину, з якою хотів одружитися, залякали 
безпросвітним життям з «ворогом народу». Бідував. Працював тока-
рем у Калуській автоколоні.

Бібліоґрафія:
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Сук Іван Степанович (нар. 1925 — п. 1990 р. в м. Донецьку).
Доцент медінституту. Поширював самвидав.
Навчався в аспірантурі Київського медінституту, захистив кан-

дидатську дисертацію, доцент Донецького медінституту. Поширював 
видрукувану у США доповідь М. Хрущова на XX з’їзді КПРС про 
культ особи Сталіна, яка в СРСР не публікувалася. Мав твір І. Дзю-
би «Інтернаціоналізм чи русифікація?», давав його читати знайомим. 
Спілкувався з письменниками І. Дзюбою, Б. Антоненком-Давидови-
чем, Григорієм Кривдою, Галиною Гордасевич. Мав пристойну ук-
раїнську бібліотеку. Послідовно розмовляв українською мовою. Зби-
рав матеріали і готувався написати працю з національного питання. 
При обшуку 26.05.1970 вилучено багато літератури, його рукопис під 
назвою «Голод» (про голод 1933 р.).

Обшуки у справі С. були у Володимира Міщенка в Дніпропет-
ровську та у Василя Захарченка в Черкасах 08.06.1970. Тоді В. Стус 
звернувся до Голови ПВР УРСР Ляшка О.П. та секретаря ЦК КПУ 
з ідеології Овчаренка Ф.Д. з заявою на його захист. 

Справа була порушена за ст. 62, ч. 1 КК УРСР («антирадянська 
агітація і пропаганда»), але слідству не вдалося довести, що С. мав 
намір підірвати радянський державний і суспільний лад, і суд, що 
відбувся 25.12.1970, перекваліфікував його дії на ст. 187-1 («Наклепи 
на радянську дійсність»). Ув’язнений на 3 р. Карався в криміналь-
ному таборі, де був тяжко побитий. Була інформація, що внаслідок 
побиття збожеволів.

Вийшовши на волю, працював лікарем у Донецьку і в 1990 році 
помер.

Бібліоґрафія:

ХТС, вып. 18, 05.03.1971.
Стус Василь. Арешт Івана Сука в Донецьку // Український віс-

ник, № 3 [1970] // Чорновіл В. Твори: У 10-и т. — Т. 3. («Українсь-
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кий вісник», 1970–1972) / Упоряд. Валентина Чорновіл. Передм. 
М. Косів. — К.: Смолоскип, 2006. — С. 32–33, 312–315; 352, 568.

В. Стус. Твори в 6 т. 9 кн. — Львів: Просвіта, 1994. — С. 404–
406.
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№ 25, 2004. — 16–22 червня. 

58-10. Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об 
антисоветской агитации и пропаганде. Март 1953 — 1991. Анноти-
рованный каталог. Под ред. В.А. Козлова и С.В. Мироненко; сост. 
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Сусленський Яків Михайлович (іврит יעקב סוסלנסקי, нар. 10.05.1929, 
м. Ананьїв Одеської обл. — п. 19.10.2009, Ізраїль).

Учитель. Учасник єврейського правозахисного руху в Україні.
У роки війни родина була евакуйована в Астрахань, потім у Куй-

бишевську обл. Працював на заводі. Після війни закінчив 10-й клас 
у м. Калашар (Молдова). 1949–1953 навчався в Одеському інституті 
іноземних мов. 1953–1955 за призначенням викладав англійську мову 
в українській школі м. Гайворон Кіровоградської обл., у 1955–1970 — 
у м. Бендери (Молдова). Був відмінником народної освіти.

С. турбувала наростаюча русифікація євреїв та людей інших на-
ціональностей, обмеження розвитку культур національних меншин. 
Звертався з листами до партійних і радянських керівних органів, до 
високопосадовців. 1968 р. протестував проти окупації Чехословаччини 
військами Варшавського договору. На педрадах і вчительських конфе-
ренціях виступав за реформу школи, висував пропозиції щодо поліп-
шення викладання і виховної роботи. Його критикували за «схилян-
ня перед Заходом», винуватили в «дрібнобуржуазному націоналізмі».

29.01.1970 С. був заарештований у Бендерах і звинувачений 
у «сіоністській та антирадянській агітації і пропаганді». При обшуку 
в С. були вилучені магнітофонні записи радіовисилань Бі-Бі-Сі, що-
денник, куди він записував свої роздуми. Його друг, учитель Йосиф 
Мешенер, намагався захищати С., але теж був заарештований двома 
тижнями пізніше. У квітні Верховний суд Молдавської РСР засудив 
С. за ст. 67 ч. 1 КК МРСР (аналог ст. 62 КК УРСР) на 7 р. таборів су-
ворого режиму (прокурор пропонував 2 р.), а Й. Мешенера — на 6 р.

Карався С. у таборах Мордовії. Уже в 1973–1974 за звинувачен-
ням у систематичному порушенні режиму побував у Владимирській 
тюрмі. У таборах Пермської обл. наприкінці 1974 р. С. разом з Во-
лодимиром Балахоновим розробив Положення про перехід на Ста
тус політв’язня. 10.01.1975 р. С., Юрій Гродецький, Микола Бондар, 
Анатолій Здоровий, Володимир Балахонов подали заяви до Президії 
Верховної Ради СРСР з вимогою надання їм Статус політв’язня. Не 
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отримавши відповіді, через місяць вони самовільно перейшли на 
статус (відмовились від примусової праці та від виконання інших 
принизливих вимог режиму). 

Крім того, 1975 р. за дорученням друзів С. написав звернення до 
урядів усіх країн і в ООН з проханням чинити тиск на уряд СРСР 
з метою полегшити умови утримання політв’язнів. Підписали його 
М. Бондар, Ю. Гродецький, А. Здоровий, П. Кампов, В. Калини-
ченко, С. Сапеляк. Звернення вдалося передати за кордон, звучало 
воно по радіо «Свобода». За дошкульні заяви С. багато разів кидали 
в карцер. Знову був через суд у березні 1975 р. переведений у Вла
димирську тюрму, одразу на режим пониженого харчування та до-
даткових обмежень на листування і заборони побачень з рідними. 
У січні — лютому 1976 р. С. мав тяжкий серцевий напад, утратив 
мову, пам’ять, координацію рухів. Співкамерники М. Будулак-Ша-
риґін, З. Антонюк, Г. Приходько, А. Здоровий захистили його від 
запроторення в психіатричну лікарню, опікувалися ним, виносили 
на прогулянки, домагалися ліків. 

Звільнений 1977 після закінчення терміну ув’язнення. Таємно 
вивіз велику кількість дрібно написаної інформації. Виїхав до Ізраї-
лю. Цінуючи табірну дружбу з українцями, 1979 р. ініціював ство-
рення Товариства єврейсько-українських зв’язків, яке й очолив. То-
вариство ставило метою поліпшення стосунків між єврейським та 
українським народами. Великим досягненням Товариства стало виз-
нання праведниками світу багатьох українців, які рятували євреїв 
від німецьких нацистів. Стараннями Товариства 13.05.1985 на горі 
Сіон відкрито було пам’ятник єврейським та українським жертвам 
нацизму та комунізму. Пам’ятник хтось зруйнував. 

С. об’їздив поселення українців у Європі, США, Канаді для 
налагодження єврейсько-української співпраці, важливої для обох 
народів. У вересні 1992 організував тижневу поїздку українських 
політв’язнів до Ізраїлю. Сам багато разів бував в Україні. 

1989 реабілітований. 2007 нагороджений українським орденом 
«За заслуги» III ст. Похований на кладовищі Гар га-менухот у сто-
личному районі Гіват-Шауль, Єрусалим. 

Бібліоґрафія:

I.

Національно-визвольна боротьба і сіоністський рух // Гомін Ук-
раїни. — 1979. — 12 грудня;
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Воєнні злочинці й «воєнні злочинці» // Свобода. — 1981. — 
19 серпня;

Головне завдання — ліквідація колоніяльної системи // Укр. 
вісті. — 1981. — 27 вересня;

Кара за віру // Шлях перемоги. — 1982. — 13 червня;
Перо моё — враг мой: Сборник писем, статей, очерков. — Иеру-

салим, 1999. — 450 с. 

II.

Людина з великою місією в житті // Свобода. — 1981. — 16 квітня;
Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник / 

Передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. — К.: Смолоскип, 2010. — 
С. 637–638.

Архів ХПГ: Інтерв’ю А. Здорового 01.07.2002 р.
Лук’яненко Левко. З часів неволі. Книга четверта: Країна Мок-

сель. — К.: Фенікс, 2010. — 2010. — С. 323–324, 413–419, 430, 441–
442.

Василь Овсієнко
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Суховецький Микола Михайлович (нар. 15.01.1947, с. Писарівка 
Волочиського р-ну Хмельницької обл.).

Письменник. У студентські роки (1968) видав позацензурний літе-
ратурний альманах. 

Народився у родині сільських інтелігентів. Мати, Ганна Сер-
гіївна, працювала вчителькою молодших класів. Дід по батькові 
Гнат у 1938 р. розстріляний.

Школу Микола закінчив з медаллю, 1965 р. вступив до Одесь-
кого державного університету ім. І. Мечникова на українську філо-
логію. Писав вірші. 

Навесні 1968 р. студенти-філологи видали машинописний лі-
тературний альманах «Коло» в чотирьох примірниках. До нього 
ввійшли опубліковані вірші М.Вінграновського, Ліни Костенко, вір-
ші одеських поетів. С. написав для альманаху невелику статтю «Хай 
живе 1 Травня!» — звернення до молоді з побажанням, щоб вона 
була чеснішою, активнішою і творила життя на нових началах — ак-
тивніших, чистіших. 

Керівництво філологічного факультету й університету було стри-
вожене самим фактом появи позацензурного видання. Парторг Леон 
Хачикович Калустьян особисто прийшов у гуртожиток і допитував 
С. про альманах. На наступних допитах домагався визнання причет-
ності до видання Олекси Різниківа. Було встановлено, що альманах 
видали філологи-україністи С., старшокурсниця Тетяна Ананченко, 
русист Євген Аксарін.

Згодом стало відомо, що хтось розмножив альманах «Коло» 
у кількох десятках екземплярів, він набув значного розголосу в Одесі. 
В обкомі комсомолу зазвучали доповіді: «В Одесском университете 
поднял голову молодой украинский национализм». 

Однак справу з альманахом «зам’яли». Хоча згодом говорили, 
що якби вона виникла після введення радянських військ у Чехосло-
ваччину, то авторів безумовно виключили б з університету. Восени 
у кімнату гуртожитку до С. заходили студенти юридичного факуль-
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тету з провокативними анкетами неіснуючої «Организации 21 авгу-
ста 1968 года».

С. половину семестрів складав на «5» і йому мали призначити 
персональну стипендію, та ні стипендії, ні рекомендації до аспіран-
тури він не одержав. Викладач Василь Фащенко порадив йому піти 
на якусь роботу, щоб «відсидітися». 

У 1970 р. С. кілька місяців працював інструктором обкому ком-
сомолу, потім учителював в Одесі на Пересипу, рік відслужив в ар-
мії, учителював у болгарському селі Виноградівка Тарутинського р-
ну Одеської обл., звідки родом його дружина. Тут його допитував 
працівник КГБ про настрої селян, чи не готуються тут бунти і про-
тести.

Працював у видавництві «Маяк», у газеті «Думська площа». 
Член Спілки письменників України з 1979 р. Видав кілька книжок 
оповідань, повістей, віршів. 1990 р. дав рекомендацію Олексі Різни-
ківу для вступу в СПУ, сприяв виданню його першої книжки.

Бібліоґрафія:

Архів ХПГ: інтерв’ю 12.02.2001.
Інтерв’ю Миколи Михайловича Суховецького // Одеська хвиля-4. 

Документи, твори, спогади в’язнів сумління / Упор. П. Отченашен-
ко, О. Різників, Д. Шупта. — Одеса: Друк, 2009. — C. 235–242.

Василь Овсієнко
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Третяков Микола Максимович (нар. 1941 р. в с. Мосієнкове Маг-
далинівського р-ну Дніпропетровської обл.).

Інженер, автор анонімних листів з критикою національної полі-
тики. 

Батько-фронтовик помер 1951. Мати працювала агрономом 
в іншій області. Микола Третяк виріс разом із сестрою біля діда, 
який володів німецькою, французькою, італійською мовами. Навчив 
і Миколу німецької мови, заохотив до читання історичної літерату-
ри, особливо з української старовини. 1959 р. закінчив Гупалівську 
середню школу. Рік вчився на токаря і працював ним. 1960, уже під 
прізвищем Третяков, вступив до Дніпропетровського сільгоспінсти-
туту, 1965 прийнятий до аспірантури. Через півроку у зв’язку з од-
руженням перейшов на заочне відділення. Дисертації не написав, 
бо мусив заробляти на прожиття. Мав публікації за фахом. Комітет 
у справах винаходів зареєстрував як винахід один його сільськогос-
подарський агрегат. 

Разом із дружиною, випускницею медінституту, виїхав у м. Орд-
жонікідзе, працював викладачем технічного училища, технологом на 
Шолоховському авторемзаводі, відтак головним інженером пересув-
ної механізованої колони № 3 тресту «Дніпроспецсільгоспмонтаж». 
Коли син їхній захворів і знахарка не захотіла лікувати нехрещеного, 
охрестили його, що викликало осуд з боку начальства. Перед ареш-
том жив у селищі Кринички, окремо від сім’ї. 

Т. завжди послідовно говорив українською мовою, через що за-
знавав образ, його називали «хохлом» і «націоналістом». Слухав за-
рубіжні радіостанції. Його турбувало зменшення кількості українсь-
кої преси, що українську мову все менше чути в містах, що все мен-
ше її в дитсадках, школах, на виробництві, на вулиці. Починаючи 
з 1964 р. Т. писав листи в партійні та радянські органи, у редакції 
газет і журналів Москви, Києва, Дніпропетровська та інших міст із 
критикою національної політики КПРС. Підписував ці листи пріз-
вищами різних національностей, відсилав з різних міст. 



1342

ТРЕТЯКОВ МИКОЛА МАКСИМОВИЧ

У лютому 1974 р. Т. був «викритий» органами КГБ і засуджений 
Дніпропетровським обласним судом (суддя Кащеєв І.В.) за ст. 187-
1 КК УРСР на 2,5 р. таборів загального режиму за звинуваченням 
у «поширенні завідомо неправдивих вигадок, які паплюжать ра-
дянський державний і суспільний лад». Інкриміновано як наклеп-
ницькі 46 листів. На суді Т визнав себе винним у написанні їх.

Подальша доля Т. не відома.

Бібліоґрафія:

Николаенко Г. Панкратов А. Письмо, написанное желчью. Ис-
тория морального падения одного неудавшегося диссертанта // Днеп-
ровская правда, 1974. — 2 апреля. 

Удовенко Л. Затянувшаяся злость? Закономерный финал кле-
ветника // Днепр вечерний. — 1974. — 2 апреля. 

Ушаткін Л. Крах наклепника. Нотатки з судового процессу над 
М. Третяковим // Зоря, 1974. — 3 квітня.

Василь Овсієнко
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Трінчук Ярослав Іванович (17.03.1940, с. Старі Богородчани Бого-
родчанського р-ну Івано-Франківської обл.)

Письменник. Син повстанця. Не зрікся батька, за що був гнаний.
Зі шляхетної, працьовитої, заможної родини. Батько, Іван Ми-

колайович (1912 р. н.), керував церковним хором. Мобілізований 
у 1939 р. до польської армії. Щоб захистити родину й Україну, за-
лишив троє дітей, пішов в УПА. Його закидали ґранатами в бункері 
1945 р., коли йому було 33 р., а синові Ярославу — 5 р. Батьків брат 
Василь загинув у тюрмі НКВД 1939 р.; 25-літній повстанець стрий 
Богдан загинув від рук енкаведистів у 1944 р. Загинули й родичі ма-
ми, Катерини Петрівни (1913–1980). 

Сім’я була приречена на вивезення в Сибір, але мати ховалася, 
а немічну бабусю і самих дітей не брали. Коли матері обрізали сади-
бу попід вікна, вона, щоб порятувати дітей від голоду, подала заяву 
до колгоспу, останньою в селі. Ярослав важко пережив голод 1947-го. 
Змалечку зрозумів, що радянська влада — ворожа, вона хоче знищи-
ти родину, відібрати хліб, землю, хату. 

З великими труднощами здобув атестат про середню освіту. По-
чинаючи з восьмого класу навчався у вечірніх школах Богородчан, 
Одеси, Екібастуза, десятий клас закінчив у 1965 р. у Дніпропет-
ровську.

1958 р. 18-річний Ярослав побив секретаря райкому комсомолу 
на танцмайданчику, бо той до нього прискіпувався. Ця побутова 
подія зламала йому життя. Викликав секретар райкому партії і ска-
зав: «Ми за тобою давно стежимо». І запропонував працю й кар’єру. 
«Але мусиш написати малесеньку заміточку — на неї ніхто й уваги 
не зверне. Ми наберемо маленьким шрифтом у кінці газети — що ти 
відмовляєшся від батька». — «Я від батька не відмовляюсь». — «Ну, 
напиши, що батько помилявся». — «Батько не помилявся». Через 
2 місяці, на початку 1959, йому сфабрикували справу про «розтрату»: 
працював завскладом тари, яка під дощем намокла і зіпсувалася. На-
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рахували 18 тис. крб., які відробляв 20 р. Пізніше йому сказали: це 
за те, що не відмовився від батька. 

Карався півроку в побутовому таборі у с. Товмачик Коломий-
ського р-ну. У 1961 р. будував залізницю в Одесі. Тоді на Кубу від-
правляли кораблями борошно, а в СРСР не вистачало хліба. Моряки 
застрайкували. Декілька чоловік, у т. ч. Т., виступили на підтримку 
докерів. Їх похапали й відправили в Казахстан, в Екібастуз. Там Т. 
працював у тресті «Иртышьуглестрой». Познайомився з колишніми 
повстанцями, які відсиділи по 20–25 р. і не мали права повертатися 
в Україну. Вони згодом стали героями творів Т. Вдалося отримати 
документи і повернутися до Дніпропетровська. Працював на будів-
ництві. 

Лише 1971 р., після багатьох спроб, Т. вступив на заочний від-
діл філологічного факультету Дніпропетровського держуніверсите-
ту. Працював у вечірній школі. Десь сказав, що у Дніпропетровську 
понад 150 шкіл — і лише 8 з них українські. Звільнили з роботи. До 
нього підсилали провокаторів. У 1985 р. фабрикували кримінальну 
«справу», та завадила «перебудова». Щоб не ув’язнили, мусив дати 
розписку, що не буде займатися антирадянською діяльністю. Звіль-
нили з записом про професійну непридатність. У кінці 1985 взяли 
вихователем гуртожитку річкового порту. Райком партії прислав пе-
ревірку, знову звільнили. Щоб улаштуватися за професією, Т. «за-
губив» трудову книжку з записом про профнепридатність і добився 
дублікату. У жовтні 1985 р. у присутності гостей проголосив тост: «За 
незалежну Україну!» Гості розбіглися… 

Т. ніколи не мав стабільної роботи і свого житла. Тільки у 1994 р. 
його призначили директором Дніпропетровської обласної філармонії. 
Та щоб позбутися незалежного директора, що розмовляє винятково 
українською мовою, філармонії не виділяли коштів. 07.06.1995 — ос-
танній запис у «Трудовій книжці». 2000 р. вийшов на пенсію.

У кінці 80-х — на початку 90-х рр. видавав газету «Вільна дум-
ка» та журнал «Монастирський острів». Був головою Січеславської 
обласної організації УРП. 

Усе свідоме життя Т. писав, але «в стіл». Лише за незалежності 
вдалося дещо опублікувати: книгу новел, п’єси «Ave, morіturі!», ро-
мани «Віддай мені болі свої» (1992), «Кожному своє» (1998), «Не-
вільники чужої правди» (2005), «Ігри без правил» (2006), «Анахорет» 
(2010), «З поверненням, Платоне» (2010). Закарпатське видавництво 
«Гражда» 2009 р. видало твори Т. у трьох томах. Працює над книж-
кою «Україна: війни, битви, персони».
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Має двох дочок: Лариса (1968 р. н.) — викладач інформатики, 
і Наталка (1970 р. н. ) — лікар та сина Данила (1992 р. н.).

Бібліоґрафія:

Інтерв’ю Я. Трінчука 02.04.2001. Архів ХПГ.
Людина і простір. — ж. «Дзвін», 2007. — № 8.

Василь Овсієнко
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Христинич Богдан Теофілович (нар. 1929, с. Озерна Зборівського 
р-ну Тернопільської обл. — п. 12.05.2007, м. Львів).

Репресований як учасник студентської націоналістичної органі-
зації «Пробоєм». Член-засновник підпільної організації «Об’єднання» 
в м. Інта Комі АРСР.

Народився у національно свідомій селянській середняцькій ро-
дині. Навчався на англійській філології Львівського держуніверситету 
ім. І. Франка. 1951 р. одружився зі студенткою Марією Бобівською.

Весною 1952 р. вузами Львова прокотилася хвиля арештів. За 
звинуваченням у поширенні листівок ОУН, за участь у студентській 
націоналістичній організації «Пробоєм» студент V курсу Х. перед 
самим захистом дипломної роботи теж був заарештований і засудже-
ний Військовим трибуналом військ МГБ Львівської обл. за статтями 
54-1 «а», 54-11 Карного кодексу УРСР до позбавлення волі у виправ-
но-трудових таборах строком на 25 р. 

Восени 1952 р. прибув етапом у табір № 6 управління Мінлагу 
(Минеральный легерь МВД) в м. Інта Комі АРСР. В Інті тоді ка-
ралося приблизно 70 тис. в’язнів, половина з них українці. Х. мав 
номер Б-2-461. Після смерті Л. Берії номери з одягу, замки і ґрати 
з бараків були зняті. 

Восени 1954 р. Х. брав участь у підготовці втечі сімох в’язнів 
з робочої зони шахти № 11. Переведений у табір № 3, де ще збері-
гався старий режим, але 1955 р. він уже мав побачення з дружиною. 
Наприкінці 1955 р. Х. переведений у табір № 2. В’язні намагалися 
підтримувати один одного матеріально і духовно. Х., зокрема, брав 
участь у збиранні коштів для хворих. Українці відзначали релігійні 
та національні свята і пам’ятні дати. У справжню політичну мані-
фестацію вилився похорон 04.03.1956 р. загиблого в шахті в’язня Ми-
коли Пастернака. 

Добре знаючи історію України, але й консультуючись із іншими 
в’язнями, Х. в 1955–1956 р. склав великий рукописний «Конспект 
з історії Української Національної Революції». (опублікований у йо-
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го книжці «На шляхах до волі», с. 237–304). Це огляд національно-
визвольної боротьби українського народу з часів падіння Гетьман-
щини до 40-х рр. ХХ ст., особливо ретельно опрацьоване останнє 
півсторіччя. Х. переписав другий примірник «Конспекту…»; ходив 
по руках ще один список, зроблений рукою В. Бучковського. 

Ідея створення підпільної організації, яка б у нових умовах про-
довжувала боротьбу за УССД, виношувалася паралельно у двох уг-
рупованнях. Перше: В. Леонюк, Х., Я. Жуковський; друге: Я. Гасюк, 
В. Затварський, Я. Кобилецький. У лютому 1956 р., коли в’язні вже 
могли виходити з таборів, цю ідею обговорили між собою Х., В. Ле-
онюк і В. Затварський. 

Перші збори відбулися в березні 1956 р. в помешканні одного 
литовця на вул. Полярній. Збори тривали понад 4 год. У них узя-
ли участь Я. Гасюк, В. Затварський, Б. Христинич, Богдан Стефа-
нюк, Я. Кобилецький, В. Леонюк. «Збори проводилися без формаль-
ностей, — згадував Х., — тобто не обирався ані голова, ані секретар, 
не було протоколу, все ´рунтувалося на підставі глибокої довіри та 
конспірації, як це прийнято в підпільній роботі. Ми вважали, що така 
практика в нашій діяльності за існуючих умов найбільш надійна». 

Як співавтор (з Затварським) програми і статуту організації, 
Х. зачитав їх. Маючи далекосяжні цілі, дійшли згоди назвати її 
«Об’єднання». Основні положення — «Об’єднання» здійснює програ-
му ОУН і накреслює дальші напрямні згідно з сучасними обстави-
нами. Опираючись на колишніх учасників підпільно-революційної 
боротьби і нових відданих членів, веде боротьбу проти неприми-
ренного ворога — компартії та більшовицької адміністрації, як пра-
вило, пропагандивно-викривальними методами. Терор допускається 
у виключних випадках. Друга мета — злити в єдине ціле революцій-
ний елемент як в Україні, так і поза її межами; сприяти масовому 
поверненню на Україну звільнених в’язнів та засланців; підносити 
національну свідомість молоді, вникати в усі суспільні структури 
(робітничі, профспілкові, спортивні), а членів організації виховува-
ти в дусі дисципліни, карності та глибокої конспірації, в дусі всего-
товності до «вирішального моменту».

Щодо статуту, то старші (В. Затварський та Я. Кобилецький) до-
тримувалися думки, що «Об’єднання» є складовою частиною ОУН, 
однак вони вагалися, чи мають право самочинно створювати органі-
зацію без дозволу Проводу ОУН в Україні. Молодші ж, у т. ч. Х., 
домоглися запису, що «Об’єднання» вважає себе складовою частиною 
ОУН. Воно засновує свою організаційну мережу в Україні і поза її 
межами, а членом його може бути кожний свідомий українець, який 
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не сплямив честі української нації. Найвищим органом «Об’єднання» 
є Керівний Осередок із шістьох осіб на чолі з виборним Провідни-
ком. Провідник призначає своїх заступників і керівників підрядних 
інстанцій. Найменшою складовою частиною є «звено» з трьох осіб. 
Кожний член присягає на вірність «Об’єднанню», ідеям українського 
націоналізму і несе відповідальність за зраду — смерть.

Провідником обрали Я. Гасюка, заступником став В. Леонюк, 
заступником провідника — референтом Служби Безпеки — Я. Ко-
билецький, референтами пропаганди — Х. та В. Затварський, скарб-
ником — П Клим’юк, зв’язківцями В. Слив’як і Я. Жуковський.

Х. ще взяв участь у зборах, що відбулися в липні 1956 р. в квар-
тирі П. Клим’юка. А вже 28.07.1956 р. він за постановою Комісії Пре-
зидії Верховної Ради СРСР був достроково звільнений від покаран-
ня. Перед від’їздом в Україну Х. одержав інструкцію від Гасюка та 
Леонюка. Вони виробили цифровий шифр для обміну інформацією. 
Х. мав готувати базу для перенесення основної діяльності організа-
ції в Україну, для чого йому зібрали 1000 крб. 

На початку серпня Х. разом з однодумцем Ярославом Іванчен-
ком виїхав з Інти. Мав з собою по одному примірнику програми, 
статуту і свого «Конспекту…». У Києві помолились у Софійському 
соборі, побували біля пам’ятників Т. Шевченку і Б. Хмельницькому.

Х. замешкав у дружини Марії в м. Турка Львівської обл. Марно 
намагався влаштуватися вчителем англійської мови. У лютому 1957 
вдалося влаштуватися помічником бухгалтера і касиром Турківської 
дитячої лікарні, де й працював до арешту в жовтні 1959 р. 

Уже восени 1956 р. Х. за завданням В. Леонюка придбав у Львові 
для потреб організації друкарську машинку та папір, а В. Затварський 
у лютому 1957 р. відвіз усе це в Інту. Дізнавшись про складне стано-
вище колишнього в’язня Василя Бучковського та знаючи про його 
обізнаність у друкарській справі, Х. переконав його їхати в Інту, щоб 
обладнати там друкарню. Там було видрукувано десятка з півтора 
листівок загальним накладом у 5 тис. прим. В’язні, що звільнялися, 
їхали в Україну і розповсюджували їх у Кіровоградській, Полтавсь-
кій, Рівненській обл.

Х. влітку 1958 р. мав зустріч з В. Леонюком у м. Турка та у Львові. 
Домовились про переміщення друкарні у Львів до Романа Івасика, 
який будував дім з пивницею і потайним ходом. Восени 1958 до Х. 
приїздив В. Бучковський. 

За завданням В. Леонюка Х. організував конспіративний пункт 
зв’язку в м. Львові на квартирі Дарії Мельник, де він мав одержати 
з Інти літературу та 5.000 крб. для облаштування друкарні.
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Тим часом були заарештовані декілька членів «Об’єднання», 
які поширювали на Кіровоградщині листівки, видрукувані в Інті 
(А. Булавський, Й. Слабіна, К. Банацький, Г. Рябчун, С. Оленич). 
Їх судили Верховним судом УРСР 29.04.1960 р.

Х. навчався у Львівському фінансово-економічному інституті 
ім. Д. Коротченка. Після сесії повернувся в Турку. Його фальшивою 
телеграмою викликали на 01.06.1959 в інститут, а по дорозі додому 
затримали. Цілий день його допитував заступник начальника слід-
чого відділу КГБ при РМ УРСР ппк Ґезеєв. Х. ні в чому не зізнався. 
Не спокусили його й обіцянки посприяти в отриманні університет-
ського диплома, влаштувати на роботу вчителем англійської мови, 
якщо зізнається і видасть однодумців. Його відпустили на ночівлю. 
Ночував у сестри і шваґра Володимира Зварича, якому розповів про 
допит. Той порадив і надалі ні в чому не зізнаватися. 2.06 під чужим 
прізвищем Х. відправили літаком у республіканське КГБ в Київ. Тут 
йому влаштували зводини віч-на-віч з А. Булавським, який твер-
див, що Х. є членом «Об’єднання». Х. заперечував. Його відпустили, 
щоб вистежити зв’язки. Але він ні з ким не зустрічався. Тоді його 
26.10.1959 р. заарештували в Турці. Обшуки у батьків дружини та в 
сестри нічого не дали. У цей час Христиничі мали дворічного сина 
і піврічну доньку.

Х. повезли машиною в Київ. Хоча слідство вже мало покази 
В. Затварського про причетність Х. до «Об’єднання», він понад три 
місяці заперечував це. Зрештою визнав те, що вже було встановле-
не. Але наполягав, що слідство має неавтентичні програму і статут, 
справжні носили лише національно-просвітницький характер. 

Це був період хрущовської «відлиги», слідчі вже не застосовували 
насильства, а мол. лейт. Яновський на закритті справи навіть сказав: 
«Тепер ви вже ввійшли в історію. Я не жартую. Я серйозно». Під час 
слідства Х. мав розмову з головою КГБ при РМ УРСР генерал-майо-
ром В. Нікітченком, який сказав: «Я, як комуніст і українець, не хочу, 
щоб сини мого народу гнили в тюрмі». — «То випустіть». — «Е, синку, 
якби то так можна було». 

Керівництво КГБ з матеріалів цієї справи влаштувало вистав-
ку для своїх працівників. Слідчий з особливо важливих справ ппк 
Іонов сказав Х.: «Ми ще такої заплутаної справи в суд не передавали, 
але хай з цим розбирається суд». Цим визнавали обсяги діяльності 
«Об’єднання» та підкреслили свої чекістські таланти.

Справу Я. Гасюка (заар. 12.01.1960 р.), В. Леонюка (29.07.1959 р.), Х. 
(26.10.1959), В. Затварського (09.09.1959), Я. Кобилецького (01.07.1960), 
що складалася з 20 томів слідчих матеріалів і фотоальбому, слухали у 
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Верховному суді УРСР з 3 до 10 жовтня 1960 р. (Голова Збаражченко О.Н., 
засідателі: Царик Г.Я., Ярмоленко М.Ф., прокурор: Янковський І.Й.). 
Усі підсудні від послуг адвоката відмовилися, однак дружини Я. Гасю-
ка і Я. Кобилецького найняли для захисту своїх чоловіків московсь-
ких адвокатів Кульберга Я.М. і Богачова П.Я. Суд був закритим, але 
йому пробували надати характеру українського та народного: голова 
суду надів вишиванку, намагався говорити українською мовою, хоча 
обвинувальний висновок був написаний таки російською. 

Усі п’ятеро були звинувачені за ст. 1, 9 чинного тоді Закону 
СРСР від 25.12.1958 р. «Про кримінальну відповідальність за держав-
ні злочини» у змові з метою повалення існуючого державного ладу та 
захоплення влади. Гасюк і Леонюк отримали по 12 р., Х. — 10, За-
тварський — 8, Кобилецький — 5 р. позбавлення волі. Копії вироку 
перед етапом у них відібрали. 

Перший рік ув’язнення Х. відбував у Тайшеті Іркутської обл. 
Ранньої весни 1961 р. етапований у Мордовію, в табір № 7, що в Со-
сновці. Засуджений у справі ОПВУ Ярема Ткачук засвідчує, що Х. 
тримався гідно: читав лекції з історії України, брав участь у куль-
турному житті, спілкувався з шістдесятниками. Про свої бесіди з Х. 
пише Л. Лук’яненко. 

Після звільнення Х. жив у Львові з дружиною (до 1982 р.) 
Марією. 1986 р. одружився з Дарією Мельник, колишньою зв’язковою 
«Об’єднання». Брав активну участь у громадському та політичному 
житті. Був членом НРУ, ТУМ, Спілки політв’язнів України, учасни-
ком більшості загальноукраїнських акцій 1990–1996 років, зокрема, 
багаторазових велелюдних поїздок до Києва під будинок Верховної 
Ради України. 3 1993 по 1997 регулярно читав лекції з історії Украї-
ни в одній з військових частин м. Львова, а в 1993–1998 роках був 
головою правління Львівського регіонального фонду допомоги реп-
ресованим при Львівській обласній раді. 

Останні роки життя Х. присвятив збиранню матеріалів та спо-
гадів про «Об’єднання». Скористався матеріалами т.зв. Організацій-
ного архіву № 1, які були вилучені 08.02.1960 р. в Ярослава Копача 
в Інті, а також матеріалами, які зберегли В. Бучковський, його дру-
жина та Іван Довгорук на Вінниччині. Скористався також матеріа-
лами своєї слідчої та судової справи, які зберігаються в Централь-
ному архіві СБУ в м. Києві. До справи засуджених 29.04.1960 р. його 
не допустили. Зібрав усні спогади учасників «Об’єднання»: К. Ба-
нацького, В. Бучковського, Я. Гасюка, Д. Жовтяка, В. Затварського, 
В. Леонюка та ін. Спираючись також на власну пам’ять, Х. видав 
фундаментальну книжку про «Об’єднання», куди увійшли його роз-
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повідь про організацію (116 с.), біографічні довідки 94 осіб, програма 
і статут, листівки, реферати, збірники, його «Конспект з історії…», 
вироки, знімки та ін., чим увіковічнив подвиг своїх соратників. 

Похований у Львові. 

Бібліоґрафія: 

I.

На шляхах до волі. Підпільна організація «Об’єднання» (1956–
1959). — Львів, 2004. — 416 с. 

II.

Леонюк Володимир. На прю стає Об’єднання // Зона, 1994. — 
№ 6. — С. 163–180.

Русначенко Анатолій. Національно-визвольний рух в Україні. 
Середина 1950-х — початок 1990-х років. — К.: Вид. ім. Олени Телі-
ги, 1998. — С. 63–72; 370–389. 

Ткачук Ярема. Буревії. Книга пам’яті. — Львів: В-во «СПОЛОМ», 
2004. — С. 112–114.

Лук’яненко Левко. Галицьке «Об’єднання» // З часів неволі. Со-
снова-7. — К.: МАУП, 2005. — C. 421–436.

Василь Овсієнко
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Чередниченко Євген Романович (нар. 30.01.1914 у м. Фастів Київ-
ської обл. — п. 11.01.1994, м. Київ).

Спортсмен, педагог. Член ОУН, в’язень ГУЛАГУ (1943–1956). Поет, 
публіцист, просвітник, громадський діяч. 

«Батько мій — робітник і мати — домашня господиня були для 
своїх семи дітей зразком чесности, сумління, гостинности, щедрости 
та працьовитости, були цілим світом любови та добра», — писав Ч.

Закінчив Фастівську семирічку № 9. Навесні 1930 р. поїхав до 
старшого брата Володимира в м. Шахти, де закінчив гірничо-про-
мислову школу і працював шахтарем.

1934 вступив до Московського інституту фізичної культури. 
Студентом-третьокурсником виборов звання чемпіона Радянського 
Союзу з класичної боротьби. Мав добрі успіхи з гімнастики, акроба-
тики, плавання та лижв. З юних літ писав вірші. 

Закінчивши інститут, 1938 р. повернувся в Україну. Завідував 
кафедрою фізичної культури в Інституті харчової промисловості 
в Києві.

Під час Другої світової війни вступив до ОУН, був призначе-
ний у Фастові районовим провідником, працював під псевдом «Ста-
лий». Підпільники розповсюджували листівки, спрямовані проти 
окупаційного режиму. Заготовляли продукти харчування для загону 
УПА під командою станичного ОУН Володимира Косовського побі-
ля Корнина на Житомирщині. 1943 р. під час відступу на Захід Ч. 
разом з іншими вояками потрапив у полон червоних. Робив спробу 
втекти. За «буржуазно-националистическую деятельность» та втечу 
засуджений ОСО до смертної кари. Через 33 доби її замінили на 15 р. 
каторги.

Карався в режимному таборі управління «Речлаг» на Воркуті 
(Заполяр’я), працював на шахті № 5 комбінату «Воркутавугілля», 
з 1947 р. — на шахті № 1 «Капітальна». Вірші складав переважно 
в пам’яті, деякі ховав. Добра половина з них назавжди залишилась 
у шахтах.
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Як обізнаного з медициною з часів навчання в інституті фіз-
культури, його призначили фельдшером. Тут він зустрівся з тяжко 
хворим на цингу поетом В. Косовським, поклав його до лікарні і так 
урятував від загибелі. Згодом завдяки допомозі лікаря з Польщі Вла-
дислава Сарнота влаштував його санітаром. 

За участь у підготовці повстання в таборі 1953 р. Ч., як досвідче-
ного і активного в’язня, відправили у Владимирську тюрму. Через рік 
його етапували до режимного табору управління «Озерлаг» у Сибіру.

1956 р. звільнений. Викладав фізкультуру у Фастівській серед-
ній школі № 20 (нині № 10). Згодом працював у Київському інсти-
туті підвищення кваліфікації вчителів, у Міністерстві освіти Украї-
ни. Всюди за ним наглядало недремне око КГБ. 04.09.1965 р. разом 
з дружиною, вчителькою української мови і літератури Вірою Нечи-
порівною, вони були серед тих, хто на заклик В. Стуса встав у кіно-
театрі «Україна», протестуючи проти арештів української інтеліґенції. 
Багато разів його і дружину викликали на допити, їх неодноразово 
звільняли з роботи. У 60-х рр. обоє викладали в школі села Стайки 
під Києвом. Вели велику культурно-просвітницьку роботу. 

У кінці 80-х — на початку 90-х рр. Чередниченки брали активну 
участь у багатьох національно-демократичних акціях. Ч. виступав 
на мітингах, у різних аудиторіях з палкими промовами та бойовими 
віршами. Був членом редколегії журналу ВТПВіР «Зона».

Власним коштом Ч. видав дві збірки віршів. Похований на Бай-
ковому цвинтарі в Києві. На його пам’ятнику вибиті слова:

Такої світ не знав тюрми, 
Не знав такого ще розбою, 
А ми лишалися людьми, 
А ми лишалися собою!..

Бібліоґрафія:

I.

З того світу. — К.: Радянський письменник, 1991. 
Ми ще зустрінемось з тобою, моя Вкраїно дорога // Самостійна 

Україна, № 13. — 1991 — Вересень.
Воскресіння: Поезії (передмова Св. Короненко). — УКСП «Коб-

за», 1993. — 116 с.
Вірші // З облоги ночі: Збірник невільничої поезії України 30–

80 рр. / Упор. М.О. Самійленко. — К.: Укр. письменник. — 1993. — 
C. 445–458. 
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Євген Чередниченко [некролог] // Зона, № . 7. — 1994. — С. 248–
253.

Чередниченко Євген Романович fastiv.biz Інформаційно-довід-
ковий портал м. Фастів.

Юрій Хорунжий. Мужі чину: Історичні парсуни. — К.: Вид-во 
ім. Олени Теліги, 2005. — С. 342, 343, 353, 361, 363).

Віра Лісова, Василь Овсієнко
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ЧернявськаНабока Інна Борисівна (нар. 09.06.1954 р. в Києві).
Лікар, журналіст, в’язень сумління, учасниця руху опору 80-х. 

Співзасновниця Київського демократичного клубу (1980), Українського 
культурологічного клубу (1987), член УГС (з вересня 1988 р.).

1976 р. закінчила біологічний факультет Київського державного 
університету ім. Т. Шевченка, працювала науковим співробітником 
у НДІ ендокринології та обміну речовин.

У 1980 році разом з С. Набокою, Л. Лохвицькою та Л. Міляв-
ським була засновницею Київського демократичного клубу — неле-
гальної опозиційної організації національно-демократичного спря-
мування, де проводилися політичні та літературні дискусії, релігій-
но-філософські семінари, поширювалася та обговорювалася анти-
совєтська література та самвидав. У липні 1980 р. склали текст із 
закликом до бойкоту Олімпіади-80 у Москві — через радянську 
окупацію Афганістану. Пізніше — «Маніфест», де проголошували-
ся політичні погляди засновників КДК, інші документи, які піс-
ля арешту інкримінувалися як антирадянські. У січні 1981 р. ра-
зом з Л. Лохвицькою виготовила листівки на підтримку українських 
політв’язнів з таким текстом: «Співвітчизнику! 12 січня громадськість 
всього світу відзначає День українського політв’язня. Піднімемо свої 
голоси на захист тих, хто страждає за свободу і незалежність нашої 
батьківщини!». 11.01.1981 під час розклеювання цих листівок разом 
з Л. Лохвицькою, С. Набокою, Л. Мілявським та Н. Пархоменко бу-
ла заарештована. 29.06.1981 Ч.-Н. була засуджена Київським міським 
судом до 3 р. позбавлення волі у ВТК загального режиму за ст. 187-І 
КК УРСР «Розповсюдження завідомо брехливих відомостей, що 
паплюжать радянський державний і суспільний лад». Покарання 
відбувала у ВТК в Одесі та Дніпродзержинську.

Після відбуття покарання зазнавала переслідувань КГБ: відмова 
у роботі за фахом, стеження, обшуки. У 1987 разом з посправниками 
стала співзасновницею і активною учасницею першого в сучасній 
Україні незалежного легального громадського об’єднання «Українсь



1356

ЧЕРНЯВСЬКА-НАБОКА ІННА БОРИСІВНА

кий культурологічний клуб». Брала участь у першій несанкціонованій 
демонстрації в Україні (на другу річницю Чорнобильської катастро-
фи), у багатьох несанкціонованих мітингах, демонстраціях та інших 
акціях національно-демократичних сил. У 1989 році разом з чолові-
ком Сергієм Набокою Ч.-Н. працювала над першими номерами пер-
шої легальної нецензурованої опозиційної газети «Голос Відроджен-
ня» (газета УГС). Брала участь у роботі незалежних прес-центрів 
«Вибори-94» і «Гаряча лінія». 

З 2003 року Ч.-Н.– журналіст-фрілансер радіо «Свобода», дру-
кується в періодичних виданнях, зокрема, в журналі «Сучасність». За 
основним фахом нині працює лікарем у медичній лабораторії. 
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Шевчук Ганна Василівна (нар. 28.02.1937, с. Чупира Білоцерків-
ського р-ну Київської обл.).

Робітниця. Ув’язнена за домагання справедливості.
З родини колгоспників. Закінчила сім класів та курси завідува-

чів дитсадком, працювала в сільському дитсадку. З 1960 працювала 
на цегельні в м. Біла Церква, з 1965 в тресті їдалень, робітницею, бу-
фетницею, касиром. 1976 р. розлучилася з чоловіком, жила в сусід-
ки Ольги Петрівни Остроумової, всіляко допомагала їй. 05.03.1977 
сусідка померла, не прописавши Ганну, бо й сама не була власницею 
хати. Ш. належно поховала сусідку, впорядкувала її могилу і почала 
домагатися від влади дозволу купити цю хату. Влада їй відмовила, 
а через півроку продала хату іншій особі. Ш. жила то в готелі, то 
у знайомих.

19.08.1977 Ш. звернулася до міського суду, але дістала відмову. 
Тоді вона почала писати скарги на працівників міськвиконкому Ва-
силя Залєвського, Віктора Бесклінського та Василя Блонського, зви-
нувачуючи їх у хабарництві, зловживанні службовим становищем, 
перевищенні влади, шахрайстві, також в антирадянській діяльності 
та тероризмі. З допомогою адвоката зверталися до прокуратури, 
в КГБ, писала в газети «Известия», «Труд», у Комітет захисту жінок, 
тричі в ЦК КПРС (у квітні 1978, травні та листопаді 1979).

04.03.1979, у день виборів до Верховної Ради УРСР, Ш. написала 
на виборчому бюлетені, що відмовляється брати участь у голосу-
ванні на знак протесту проти порушення її прав і беззаконня, яке 
чиниться у Білій Церкві. 23.03 звернулася з листом до Української 
Гельсінкської групи, у якому виклала історію порушень владою своїх 
прав. Домагалася виїзду за кордон. Її викликали в КДБ, проводили 
з нею «профілактичні бесіди».

16.11.1979 подала позовну заяву до Білоцерківського міського 
суду з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності вище 
згаданих чиновників. Її «розбирали» на зборах трудового колективу, 
висміювали, не раз її відвідував дільничний міліціонер.
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Керівники виконкому подали скаргу на Ш. до прокуратури, 
звинувативши її в завідомо неправдивому доносі. 20.11.1979 Біло-
церківська прокуратура порушила кримінальну справу проти Ш., 
11.02.1980 їй було пред’явлене звинувачення. Перед тим за постано-
вою прокуратури їй провели тритижневу психіатричну експертизу 
в лікарні ім. Павлова в Києві. Визнали психічно здоровою і осуд-
ною. Перебувала на підписці про невиїзд.

04.10.1980 Білоцерківський міський суд визнав Ш. винною за 
ст. 125 ч. II КК УРСР «наклеп», за ст. 126 «образа», а також за ст. 177 
ч. II «завідомо неправдиве донесення» і засудив її до 3 р. позбавлен-
ня волі в колонії загального режиму. Підсудна винною себе не виз-
нала. 12.11.1980 колегія у кримінальних справах Київського облсуду 
розглянула касаційну скаргу її адвоката і залишила вирок без змін. 

Покарання відбувала в Одесі. Через 11 місяців звільнена за ам-
ністією. У Білій Церкві довго не могла влаштуватися на роботу, її не 
прописували. Зрештою прийняли на цегельню, надали місце в гур-
тожитку. Але ніхто не хотів жити в одній кімнаті з «зечкою». Тоді 
їй надали окрему кімнатку в гуртожитку. 1992 р. отримала квартиру. 
Нині Ш. на пенсії, інвалід І групи.

Після звільнення з ув’язнення ніякої правозахисної роботи не 
проводила.

Бібліоґрафія:

Особистий архів Шевчук Г.В.: В группу, следящую за выполне-
нием Хельсинкских соглашений, от Шевчук Анны; УССР, Минис-
терство Юстиции, Белоцерковский городской народный суд Киевс-
кой области, 19.06.1980 г. Обвинительное заключение Шевчук Анне 
Васильевне; Приговор, 4 октября 1980 г., Белоцерковский народный 
суд Киевской области; Шевчук Ганна Василівна. Автобіографія.

Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник / 
Передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. — К.: Смолоскип, 2010. — 
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Шинкарук Трохим Єфимович (нар. 1931, Волинь — п. 1981, Мор-
довія).

Учасник руху опору, поет.
Ув’язнений на 25 р. як «провідник УПА» (так у вироці) — на-

справді малолітнім хлопцем проводив повстанців через поліські 
болота. Вольовий і рішучий, він захищав політв’язнів від кримі-
нальників. З 1956 — в таборах Мордовії. Близько 1970 звільнений. 
1971 заарештований і засуджений на 12 р. позбавлення волі в табо-
рах особливого режиму. Покарання відбував у таборі № 1, сел. Со-
сновка, Мордовія.

27.06.1975 Ш. зумів передати на волю два звернення — до 
радіостанції «Вільна Європа» з проханням оголосити його «Звернен-
ня до народів світу» з закликом відкинути комуністичну ідеологію 
та до Ґенерального секретаря ООН К. Вальдгайма про становище 
українських політв’язнів в СРСР.

Після зустрічі з ним у лікарні сел. Барашево Василь Стус казав: 
«Ніколи б не подумав, що в крицевомужньому характері Трохима Шин
карука зріє такий талановитий поет і така добра людина».

1981 р. кримінальники спровокували Ш. на бійку, внаслідок чо-
го він був засуджений до страти. Просити помилування відмовився. 

Поет Іван Гнатюк посмертно видав книжчину Ш. під його псев-
донімом Марко Зацькований.

Бібліоґрафія:
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Шупта Дмитро Романович (нар. 20.01.1938, с. Курінька Чорнусь-
кого р-ну Полтавської обл.).

Хірург, поет. Зазнав переслідувань і був ув’язнений за прояви націо-
нальної самосвідомості.

Козацького роду, з потомствених лікарів. Батько, унтер-офіцер, 
був «розкуркулений» і 1929 р. ув’язнений. Учасник війни, пораненим 
потрапив у румунський полон, був ув’язнений за «зраду батьківщи-
ни», «антирадянську пропаганду». 1954 р. звільнений і 1957 р. реа-
білітований. П’ятеро дітей тим часом потерпали від голоду, працю-
ючи разом з матір’ю в колгоспі «Заможне життя». Дмитро закінчив 
семирічку в своєму селі, 1956 р. — сусідню Мокиївську СШ.

1956 р. у Ш. в Києві пропав зошит із поемою «Терези», де зачіпа-
лися політичні питання. З тих пір він став об’єктом стеження з боку 
КГБ. 1956 р. вступив у Севастопольське технічне училище, 1958 — 
у Сімферопольське медичне. За четвертою спробою, 1961 р., вдалося 
вступити до Кримського медичного інституту на вечірнє відділення. 
Через 3 р. перевівся на стаціонар. Провокації, нишпорення в осо-
бистих речах стали постійними. Його не раз «розбирали» на ком-
сомольських зборах за те, що не брав участі в суботниках. Влашту-
вали психіатричну експертизу з метою компрометації і виключення 
з медінституту. Викладач Яценко сказав, що його прізвище значить-
ся в «списках українських буржуазних націоналістів».

З юних літ Ш. захоплювався літературною творчістю, писав сати-
рично-гумористичні твори, супроводжуючи їх своїми власними ілюс-
траціями. Але переважала лірика. Твори публікувалися в пресі, в ко-
лективних збірниках. Тривалий час очолював літературне об’єднання 
«Гроно» при обласній письменницькій організації. У травні 1963 р. 
брав участь у семінарі молодих літераторів в Одесі, де були також Ва-
силь Стус, Борис Нечерда, Богдан Горинь, Микола Вінграновський, 
Василь Захарченко та ін.

Щороку, починаючи з 1963, у план видавництва «Крим» вводи-
лася його книжка, та щороку її вилучали. Автора винуватили в ек-
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зистенціалізмі, формалізмі, песимізмі та українському буржуазному 
націоналізмі. 1968 р. у видавництві «Молодь» нарешті вийшла перша 
збірка віршів Ш. «Провісники цвітіння». Одночасно у видавництві 
«Крим» — збірка «Полум’я мелодій» 

Одного разу Ш. прийшла поштою від невідомого адресата ма-
шинописна праця І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Зго-
дом вона таємниче зникла.

1969 р. Ш. закінчив Кримський медінститут з відзнакою, але не 
дістав призначення на роботу. Відкрити медамбулаторію в рідному 
с. Курінька не дозволили. 1969–1970 р. півроку навчався в Харківсь-
кому інституті вдосконалення лікарів. Працював у Полтаві, Пиря-
тині, Гребінках — всюди йому чинилися перешкоди. У Яготині за-
арештовували історії хвороб «хірурга, який спілкується українською 
мовою», шукали в них криміналу. Постійні переслідування викли-
кали конфлікт у сім’ї: дружина з двома дітьми виїхала з Яготина.

25.10.1983 р. Ш. викликали на допит у райком партії, а 29.10 
у відділення міліції. Там слідчі держбезпеки висунули проти ньо-
го звинувачення у зберіганні зброї, набоїв, доларів, радіостанції, 
у зв’язках з польською «Солідарністю». «Воронком» Ш. був достав-
лений у Лук’янівський слідчий ізолятор. Утримували його то в оди-
ночці, то з підсадними «стукачами». Там Ш. неодноразово піддавали 
катуванню: «садили на бетон», завдавали ударів по голові, закладали 
пальці в двері — з них позлазила шкіра. Ніяких побачень, ані пере-
дач не мав.

«Посправниками» Ш. виступали якісь брати Євсеєнкови з Кур-
ської обл. Поступово безглузді звинувачення відпадали. Щоб якось 
покрити безпідставний арешт, Яготинський районний суд під го-
ловуванням Кощія Н.Н. 11.01.1984 р. виніс вирок, за яким Василь 
та Валентин Євсеєнкови були покарані за ст. 222 ч. 1 КК УРСР («не-
законне зберігання зброї») двома роками позбавлення волі умовно 
з випробувальним терміном 2 р. та зі спрямуванням їх на перевихо-
вання в трудові колективи. Ш. покарали за цією ж статтею двома ро-
ками виправних робіт без позбавлення волі з утриманням на користь 
держави 20% заробітку за місцем роботи. Громадськими захисника-
ми Ш. від Спілки письменників на суді виступили поети В. Забаш-
танський і П. Засенко.

Вийшовши на волю з покаліченими пальцями і хворим хребтом, 
частково втративши слух і зір, Ш. ніде не міг улаштуватися на робо-
ту хірургом. Вдалося влаштуватися хірургом-експертом ВТЕК — лі-
карської експертної комісії. Мусив їздити з Яготина до Києва елект-
ричкою, витрачаючи багато часу. Коли ж почав залишатися ночува-
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ти в Києві у знайомих — на нього подали в розшук. Відтак мешкав 
у Куріньках, потім виїхав до Одеси. 

Численні звернення до влади, щоб принаймні з’ясувати, чи є він 
політичним репресованим, нічого не дають. Відповідь одна: «Ника-
ких на Вас дел в КГБ никогда не велось. За вами уголовщина, оружие». 
Тому досі не реабілітований.

З 2000 р. — старший викладач кафедри української філології та 
кафедри журналістики Придністровського державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка. Член Спілки письменників з 1986 та Спілки жур-
налістів з 2002 р. Автор майже трьох десятків книжок. Член ВТПВіР, 
очільник Одеської обласної організації ОУН. Живе в Одесі.
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Яценко Лідія Іванівна (24.12.1940, м. Дніпропетровськ — п. 24.04.2005, 
м. Дніпропетровськ).

Мистецтвознавець, поетеса, член редколегії журналу «Пороги».
З інтелігентної української родини. Дід, Іван Іванович Ритів, 

один із засновників Катеринославської «Просвіти», разом з Д. Явор-
ницьким засновував УАПЦ на Січеславщині. Був заарештований 
1937 р. за участь у «заговоре на предмет свержения советской влас-
ти». У 1941–1943 був головою церковної округи УАПЦ, висвячений 
на священика. Після війни його знову допитували, але як глибо-
кого старця (1876 р. н.) пощадили. Бабуся Лідія, з роду священиків 
Небесових, на початку XX століття завідувала 4-м міським жіно-
чим Троїцьким училищем; батько Іван Яценко (родом з Полтав-
щини) і мати Марія Ритів теж були вчителями. У родинному домі, 
що в старовинній частині міста, ніколи не знімали ікони і портрет 
Шевченка, тут зберігався український дідівський дух, звичаї, меблі. 

Лідія 1963 р. закінчила російське відділення філологічного фа-
культету Дніпропетровського університету. Захоплювалася шістде
сятництвом, писала дипломну роботу «Творчість Андрія Вознесенсь-
кого», але після сумнозвісних зустрічей М. Хрущова з інтелігенцією 
цю тему заборонили. Три роки Я. учителювала. 

З 1966 р. Я. працювала в Дніпропетровському художньому му-
зеї, де ще діловою мовою була українська, а наприкінці 60-х — уже 
російська. Я. заочно закінчила Ленінградський художній інститут 
ім. Рєпіна за спеціальністю «Історія і теорія мистецтва». Писала вір-
ші російською мовою, її слухачами були ленінградські студенти. Зго-
дом писала українською: 1974 р. присвятила вірш Іванові Сокуль-
ському, з яким познайомилася значно пізніше. Її поезії ходили по 
руках, передавалися по радіо «Свобода». За словами Я., вона ніколи 
не дихала вільно — весь час була під пресом. Свої вірші ховала в ко-
робочку з пральним порошком, деякі зовсім не записувала, лише 
вивчала напам’ять.
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У музеї Я. вивчала українське дореволюційне мистецтво, про-
водила екскурсії, вела наукову роботу, зокрема, вивчала листуван-
ня Д. Яворницького, працювала з іконами, які передали з Історич-
ного музею. Це був світлий час. Та згодом козацька тематика була 
значною мірою заборонена, експозиції ікон, які готувала Я., завжди 
викликали негативну реакцію. Уклала каталог «Невідомі портрети» 
з колекції Дніпропетровського художнього музею, переважно з ко-
лекції Яворницького, вивчала старовинні українські портрети-пар-
суни. Вдалося опублікувати невеличку статтю про українську на-
родну картину «Гопак» — унікальний твір українського народного 
живопису з колекції Яворницького. Писала про українські роботи 
Боровиковського. У музейному збірнику опублікувала статтю про 
українські твори художника Бурлюка, які він подарував музеєві 
в 1929 р., коли вже жив у Нью-Йорку.

Серед сучасних художників Я. вабили ті, що були поза увагою 
або заборонені з ідеологічних мотивів, зокрема, Яків Калашник. Ко-
ли він помер 1967 р., Я. написала статтю про нього (опублікована 
1969 р. в журналі «Мистецтво») і разом з режисером Валентином Де-
сятериком у лютому 1968 р. зробила телепередачу, де було прямо ска-
зано, що митця переслідували і довели до смерті. І одразу потрапила 
в розряд «інакодумців». Тодішнє керівництво обласного відділення 
Спілки художників заборонило публікувати її наукові статті. Ди-
ректор музею Микола Скрипник заявив, що Я. повинна покинути 
музей. Але тоді директором стала Віра Андріївна Демидова, дружина 
заввідділом обкому КПУ. Не будучи фахівцем, вона користуватися 
її інтелектом. Я. організовувала виставки, складала буклети, уклала 
каталог української ікони. Проте її не підвищували на посаді, зароб-
ляла вона 75 крб. на місяць. Деякі праці переробляла десятки разів, 
та завжди в них знаходили щось таке, що не проходило цензуру.

Я. писала про репресовану художницю Марію Котляревську зі 
школи М. Бойчука (її виставку заборонили в 1980 р.), про художни-
ка Володимира Лободу, який фіґурував у списках формалістів і на-
ціоналістів, про опального В’ячеслава Коренєва.

У 70-х рр. Я. належала до вузького кола інакодумців: художник 
Володимир Лобода, мистецтвознавці Віктор Соловйов і Ніна Гри-
гораш, талановитий реставратор ікон Віктор Ілюткін. Одного ра-
зу 26-літній Ілюткін сказав: «Коло стискається». І на другий день, 
19.12.1980, був убитий за таємничих обставин на вулиці міста. Лобо-
да виїхав у Львів, Соловйов у Москву. Я. пішла на два роки у відпуст-
ку, бо загинула її дитина, а вона мала ще двох малолітніх.
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Повернулася до Художнього музею в 1984. Ще довго туди приходив 
кагебіст Олег Сорокін, давав настанови з «контрпропаганди». Музей ще 
й на початку 90-х був осередком застою і стагнації. Деякі співробітни-
ки обурювалися поведінкою Я.: «Ее нет! Она на митинге! Мы ее скоро 
уволим!» Почувалася як у тилу ворога, як чужорідне тіло. Так і не стала 
членом Спілки художників, хоча мала багато наукових праць.

У кінці 80-х рр. Я. увійшла в коло І. Сокульського, який дав їй 
рекомендацію в Українську Гельсінкську Спілку і запросив до редак-
ції часопису «Пороги». Опублікувала там декілька своїх статей.

Увійшла в першу Преображенську громаду УАПЦ (яка тепер на-
лежить УПЦ КП), стала головою парафіяльної ради, була головою 
міського Братства Андрія Первозваного з дня його створення. Брала 
участь у голодуванні 1991 р. з вимогою передати Преображенський 
собор УПЦ КП. Член-засновник «Просвіти», Союзу українок, увійш-
ла в НРУ, співпрацювала з Українською Республіканською партією, 
була на її Установчому з’їзді. У кінці 80-х — на початку 90-х рр. 
збори багатьох організацій відбувалися в дідовому будинку. Це були 
найсвітліші часи у громадському житті міста. Познайомилася з Ок-
саною Мешко, дружила з письменниками Раїсою Лишою та Юрком 
Вівташем. І. Сокульський познайомив її з патріархами Мстиславом 
і Володимиром (В. Романюком). З благословення Патріарха Філаре-
та 1997 р. видала каталог «Українська ікона кінця XXVII — почат-
ку ХХ століття у зібранні Дніпропетровського художнього музею» 
(Дніпропетровськ, вид-во «Дана»).

Ще 1980 р. Я. разом з В. Соловйовим, В. Ілюткіним, Н. Мол-
чановою закінчила експозицію виставки «Петриківський розпис: 
джерела і сучасність», уклала каталог. Та лише в журналі «Поро
ги» змогла опублікувати статтю «Доля старої Петриківки», де, зок-
рема, показала, що це лише одне з 30 сіл, які ще на початку 1920-х 
рр. були центрами розпису, але вони вимерли під час голоду 1932–
1933 рр. Опублікувала в «Порогах» статті «Образотворче мистецтво», 
«Дух вольностей козацьких» — про мистецтво Придніпров’я, про 
художника В Коренєва, про українську ікону «Нехай воскресне», яка 
1991 р. була передрукована з деякими змінами і в журналі «Люди-
на і світ» і відзначена як краща серед публікацій того року. Тільки 
з кінця 80-х уже могла писати про те, що хотіла. 

2000 р. написала передмови до книжечки І. Сокульського «Лис-
ти до Марієчки» та до його двотомника «Листи на світанку».

Дочка Я. Марія, 1981 р. н., закінчила Металургійну академію, 
син Олесь, 1982 р. н., — факультет філології та мистецтвознавства.

Похована Я. у м. Дніпропетровськ.
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ВИПРАВЛЕННЯ ДО ЧАСТИН 1 ТА 2 
ТОМУ ПЕРШОГО ДАНОГО ВИДАННЯ

Видавці просять вибачення за прикрі помилки у попередніх двох 
частинах видання:

Міжнародний біоґрафічний словник дисидентів країн Цент
ральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1. Україна. Час
тина 1. — Харків: Харківська правозахисна група; «Права люди-
ни». — 2006. — 1–516 с.; Частина ІІ. — 517–1020 с.

Відповідні виправлення внесено в електронні варіанти дові-
док на сайті Харківської правозахисної групи http://archive.khpg.org 
(Музей дисидентського руху) у розділі «Персоналї». 

За останніх п’ять років з’явилося багато книжок суб’єктів «Слов-
ника» і публікацій про них. Ми їх відстежуємо і теж вносимо на 
сайт. А тут подаємо лише найважливіші доповнення.і доповнення. 

На с. 2 і 518 замість «Укладачи» треба «Укладачі».

— С. 58. Пропущено довідку «Бадзьо Юрій Васильович». Вона 
є у ч. ІІІ.

— С. 58. Барладяну-Бирладник Василь Володимирович помер 
3.12. 2010 р. в м. Одеса. 

— С. 82. Бровко Іван Бенедиктович помер 22.01.2009, м. Київ.

— С. 103–105. Вінс Петро Георгійович з 2010 р. живе в Києві.

— С. 108. Возняк-Лемик Люба Євгенівна померла 23.12.2007 
в м. Івано-Франківськ. 

— С. 127. Гель Іван Андрійович помер 16.03.2011, м. Львів.

— С. 164. Горохівський Левко Федорович помер 01.11.2010 р. 
в Києві.

— С. 175. Григоренко Петро Григорович, 2-й абзац знизу, рядок 2: 
«для лікування». 
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— С. 195. Гук Лідія Ларіонівна померла 14.07.2011 р. в Ска-
довську.

— С. 215. Демидів Дмитро Ілліч помер 14.12.2008, с. Печеніжин.

— С. 242. Заливаха Опанас Іванович помер 23.04.2007 в Івано-
Франківську.

— С. 259. Каваців Йосафат помер 04.06.2010, м. Стрий; с. 261, 
рядок 4 згори: «єпископа Йосафата».

— С. 286. Квецко Дмитро Миколайович помер 15.10.2010, с. Сло-
бода-Болехівська.

— С. 319. Концевич Євген Васильович помер 21.07.2010, м. Жи-
томир.

— С. 338. Коцюбинська Михайлина Хомівна померла 07.01.2011, 
м. Київ.

— С. 354. Красівський Зеновій Михайлович. Посередині сторін-
ки: збірка З.Красівського «Невольницькі плачі» видана 1995 р. 
(а не 1996).

— С. 380. Лисий Микола Степанович помер 22.01.2007, с. Ро-
сохач.

— С. 407. Луцик Михайло Петрович помер 14.04.2006, м. Сколе 
Львівської обл.

— С. 441. Марченко (Смужаниця) Ніна Михайлівна померла 
15.04.2011, м. Київ, похована у с. Гатне Києво-Святошин-
ського р-ну.

— С. 506. Назаренко Олесь Терентійович. 5-й рядок згори тре-
ба читати: «поема «Попіл імперій» Юрія Клена». Посередині 
сторінки читати «Лариса Філатова», а не «Лариса Панфілова».

— С. 587. Прокопович Григорій Григорович помер 30.07.2008, 
с. Уріж.

— С. 623. Рубан Петро Васильович помер 26.09.2011, м. Київ. 
Похований у м. Конотоп.

— С. 664. Світлична Надія Олексіївна. Третій абзац знизу має 
починатися так: «23–24.03.1973 засуджена».

— С. 683. Сеник Ірина Михайлівна померла 25.10.2009, м. Бо-
рислав на Львівщині. 
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— С. 712. Січко Петро Васильович помер 05.07.2010 р. в м. Риґа 
(Латвія). Похований 8.07 у Львові, на Личаківському цвин-
тарі.

— С. 718. Скалич (Покутник) Семен Федорович помер 29.04.2003, 
с. Витвиця Долинського р-ну Івано-Франківської обл., де й по-
хований.

— С. 736. Сорока Михайло Михайлович. Рядок 7 знизу випра-
вити так: «К. Зарицька 2.09. 1940 р. в тюрмі народила сина 
Богдана». 

— С. 747. Стасів-Калинець Ірина Онуфріївна. Рядок 3 і 4: «Ак-
тивістка українського національного і правозахисного руху, 
письменниця, філолог»; у кінці 2 абзацу згори: «IV–XІІ ст. 
н. е., викладач Львівського університету. Героїня світу (Рот-
честер, США, 1998). Нагороджена орденами Княгині Ольги 
(2000, 2005).

— С. 771. Тереля Йосип Михайлович помер 16.03.2009 в То-
ронто (Канада). Через 4 місяці перепохований у с. Нижнє 
Болотне, сусідньому з рідним с. Келечин.

— С. 899. Дніпропетровська спецпсихлікарня. Рядок 3 знизу 
читати: «про що стало відомо».

— С. 959. «Справа Добоша». Три останні рядки — зняти («цієї 
статті … КК УРСР»).

— С. 962. Статті 541–5414 КК УРСР 1927 і 1934 рр. Сюди по-
милково потрапило закінчення статті «Мордовські табори». 
Тут має бути:
змова з метою захоплення влади», що раніше каралося за ін-
шими пунктами ст. 541. Санкції залишилися досить твердими 
(аж до страти), однак застосування на практиці цієї статті від-
тепер, навіть у періоди політичних криз в СРСР, залишалося 
вибірковим. З 1961 формулювання статті 541 увійшло в нові 
Кримінальні кодекси всіх союзних республік (див. ст. 56 КК 
УРСР.).

— С. 963. Стаття 7 Закону СРСР від 25.12. 1958 (а не 1978).

— С. 964. Стаття 56 КК УРСР. Абзац 4, рядки 1 і 2 читати: 
«Замінила собою ст. 5411 КК УРСР у редакції 1934 (аналог 
ст. 581 КК РРФСР). 
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— С. 1017. Шістдесятники. Посередині сторінки: День україн-
ського політв’язня 12 січня, а не 12 грудня.

У добірці знімків частини першої двічі подано знімки Михайла 
Гориня, а Богдана Гориня нема. Подаємо знімок Б. Гориня в ч. ІІІ.

Переплутано знімки Святослава Караванського і Зиновія Ка-
рася.

У частині другій переплутано знімки Василя Січка і Володими-
ра Січка.



Айрікян Паруйр

Андрушків Степан

Анаденко Фрідріх (Фред)

Арсенич Петро



Бадзьо Юрій Банацький Кирило

Білокінь Сергій Бойко Петро



Бучковський Василь Вівташ Юрій

Водинюк Олександр Возна (Кушнір) Галина



Воробйов Олексій

Гасюк Ярослав

Волощук Григорій

Гатала Мар’ян



Геврич Ярослав Гнатюк Іван

Гомза Ярослав Горбачук Василь



Грабець Любомир Григоренко Олександр

Ґаяускас Баліс Дасів Кузьма



Довгалюк Борис Доценко Анатолій

Драґош Микола Завгородній Олександр



Завойський Володимир Затварський Володимир

Зваричевська (Мороз)
Мирослава

Іщенко Олександр



Калапач Роман Кішкін Геннадій

Кобилецький Ярослав Коваленко (Кикоть) Надія



Кондрюков Василь Коробань Андрій

Костава Мераб Кохан Василь



Кравців Ігор Крицький Едуард

Кузнєцова (Савчук) Євгенія Кузюкін Володимир



Кузьменко Олександр Кучер Микола

Леонюк Володимир Литвин Василь



Литвин Микола Лиша Раїса

Лохвицька Лариса Макар Іван



Маркосян Размік Мар’ян Борис

Мілявський Леонід Мельник Юрій



Мельничук Тарас Могильний Віктор

Могильницька Галина Мороз (Левтерова) Раїса



Мосюк Мирослав Мулярчук Іван

Муратов Микола Недобора Владислав



Овдієнко Марія Омельченко Григорій

Очаківський Вілен Павлов Вадим



Пашков Іван

Покровський Іван Поліщук Микола

Палецький Ростислав



Прокопенко ГаврилоПонамарьов Володимир

Прокоф’єв Вячеслав Рибалка Іван



Рокетський Богдан Рокецький Володимир

Савченко Віктор Сарма-Соколовський
Микола



Сіренко Володимир Сірий Василь

Скрипка Василь Смогитель Вадим



Струтинський ІванСорока Степан

Суховецький МиколаСусленський Яків



Трінчук Ярослав Христинич Богдан

Чередниченко Євген Чернявська-Набока Інна



Шевчук Ганна Шинкарук Трохим

Шупта Дмитро Яценко Лідія
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