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À Ñâiòëî ó òåìðÿâi ñâiòèòü, 
I òåìðÿâà íå îáãîðíóëà Éîãî. 
 

Свята Євангелія від Івана, 1:5 
 
 
 
 
 

Цю книжку присвячую учасникам 
національно-визвольної боротьби  
та правозахисного руху.  
Покійним і живим. 

Автор 
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ПЕРЕДМОВА 
до першого видання 1996 року 

 
Василь Овсієнко відомий як учасник Гельсінкського руху опо-

ру і в’язень сумління. Він менш відомий як автор. Тим часом його 
перу належать винятково вартісні в документальному і літератур-
ному відношенні спогади-нариси про Василя Стуса, Оксану Меш-
ко, Юрія Литвина та інших в’язнів сумління. 
Мистецтво документальної достовірности та інформативної 

стислости особливо ціноване. А коли воно торкається непересіч-
них постатей і дає про них останні свідчення, тоді вартість його 
подвійна. 
В. Овсієнкові судилося бути співв’язнем Василя Стуса в зо-

нах особливого режиму ВС-389/36 на Уралі, бути учасником 
перепоховання О. Тихого, Ю. Литвина і В. Стуса. Василі діли-
ли тюремний хліб і важкі тюремні дні. У своїй пам’яті Овсієн-
ко виніс чимало Стусових віршів. У його читанні схоплюються 
чисто Стусові інтонації. Його достовірні свідчення підводять 
до загадки раптової смерти поета. 

Увагу привертає самий стиль Василя Овсієнка. Це школа, яку 
дають лаґерні університети, правда, не всім. Тільки дорогою стра-
ждань і офірности можна наблизитись до офірного ідеалізму Ва-
силя Стуса, до нюансів, з яких структуруються кришталеві верти-
калі поета. 
Відчувається в Овсієнка і перегук моральний, близькість по-

нять, реліґійний лад почуттів, що просвітлюються на ґрані етично-
го максималізму. 

«Честь народу складається з гідности кожного з нас. Коли над-
то багато з нас геть утратили гідність, то хтось мусить докладати 
надзусиль, приносити себе в жертву, щоб не порушився баланс. 
Або ж усі разом підемо на дно». 
У тих словах Овсієнка чуються і слова Стусові. Їх може зрозумі-

ти кожен, але сказати може тільки людина офірного шляху. 
Коли Овсієнко цитує вірші Стуса, то можна вірити, що добре 

відчуває їхній підтекст. Мова єднає їх не тільки на рівні спільного 
досвіду. 
Повною мірою сказане стосується й інших спогадів Василя Ов-

сієнка. Юрій Литвин, наприклад, є людиною такого ж самого плану. 
Оксану Мешко автор називає «козацькою матір’ю», вкладаючи 

в цю метафору передусім готовність до боротьби, незважаючи на 
жертви. 
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Скромний подвижник на ниві національній, Василь Овсієнко 
має всі підстави не загубитися скромно серед журналістів і публі-
цистів, бо його бачення проблем і явищ загострене тим мораль-
ним досвідом, якого не можуть дати навіть добрі університети. 
У всякому разі, у нього вже є вистраждана автобіоґрафічна 

книга на тему: «Етапи, етапи, дороги далекі…» 
Вона тільки частково написана. 
Автор належить до тих, хто світить і засвічує. 
 

Євген СВЕРСТЮК 
 

Від автора 
 
Відколи 1996 року вийшла моя перша книжчина з нарисами 

про В. Стуса, О. Мешко та Ю. Литвина, написаними ще 1989—1991 рр., 
у мене назбиралося чимало текстів того ж характеру, які, бачу, дав-
но пора було вже зібрати під однією обкладинкою, бо вони туго 
сплетені в один клубок. Майже всі вони публікувалися в пресі 
кількома варіянтами, то деякі я позводив докупи, дещо виправив, 
підрихтував. Додав дещо, але тодішнього бачення людей і подій не 
перешивав на новий копил. А до свого автобіоґрафічного інтерв’ю 
(1997 року) таки чимало дописав. 
Я, мабуть, усе життя писатиму одну книжку «Світло людей». 

Раз Господь зводив мене з багатьма світлими позитивними особи-
стостями, то мушу засвідчити про них, щоб їхнє світло осявало яко-
мога більше сердець. Щоб таким чином цей світ став світлішим. 
Книжка ця виходить за підтримкою Харківської правозахисної 

групи, де я працюю. А ще мені допоміг вельмишановний добродій 
Michael Wiesermann, побачивши на німецькому телебаченні сюжет 
з музею «Пермь-36» з моєю участю як «живого експоната». Поспри-
яло й акціонерне товариство «Оболонь» в особі п. Сергія Блоща-
невича. Щира їм дяка! 
Передмова залишається та сама, бо в ній теж відбився щасли-

вий випадок: зустріч з Євгеном Сверстюком, який уважно прочи-
тав, вирізнив, оцінив. 
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МОЇ УНІВЕРСИТЕТИ 
Інтерв’ю з Василем Овсієнком для Харківської 
правозахисної групи в кінці березня 1997 року взяв 
Борис Захаров. З доповненнями в лютому 2004 року. 

Бо мене хоч били, 
Добре били, а багато 
Дечого навчили: 
Тму, мну знаю, а оксію 
Не втну таки й досі. 

Т. Шевченко 

ПЕРШІ УРОКИ 

Борис Захаров: Розкажіть, будь ласка, в якій родині Ви народи-
лися, які моральні цінності сповідувала ця родина, про Ваше ди-
тинство. 

Василь Овсієнко: Я – Василь Овсієнко, батька мого теж звали 
Василем, його батька – Трохимом. Батько мій народився 7 бе-
резня 1904 року, помер 8 травня 1976 року. Мати – Фросина Фе-
дорівна, уроджена Підсуха, народилася на Водохреща, 19 січня 
1910 року. (Померла 29 січня 1998 року.). Вони прості селяни, ро-
дом із села Ставки Радомишльського (у нас кажуть Радомиського) 
району на Житомирщині, де й звікували свій вік. Батько, як ка-
жуть, із «гречкосіїв», мав два класи освіти. А мати хоч неписьменні, 
та їхній рід вирізнявся в селі якоюсь вродженою інтеліґентністю. 
Мабуть, вони були з давно зубожілої шляхти, може, й полонізова-
ної свого часу. Мати казали (у нас у родині до батьків зверталися 
тільки на «Ви», і позаочі так про батьків говорили, по-предко-
вічному: «Мати казали…»), що їхній прадід був католиком на прі-
звище Варшавський, але одружуючись прийняв православ'я і жін-
чине прізвище Підсуха. У нас від нього є давня ікона Матері 
Божої Ченстоховської. Він ніби привозив ті католицькі ікони на 
територію Російської імперії і був за те заарештований. Материн 
батько Федір Талимонович Підсуха був знаменитий столяр, але 
без своєї хати. Як швець без чобіт. Перед революцією будував хату 
для пана Севрука на місці, що називається Замок. То справді ко-
лишнє замчище: зі сходу крутий схил до річки Тетерів, з півдня та 
півночі яри, а з заходу викопано рів. Мабуть, і місток був, що під-
німався. «Роби, роби, Федоре, хату, вона тобі дістанеться», – ка-
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зав пан Севрук. Він помер у революцію, а панська хата, висока, на 
помості, таки дісталася дідові Федорові та бабі Єлизаветі (з дому 
Новиченко). У такій хаті – попри лихоліття – мусили виростати 
високі духом люди, тим паче, що в ній було багато давніх ікон. 
Дід помер, коли німці відступили, а баба упочилися 1965 року у 
віці 92 роки. Материн брат Лука був талановитим столяром і май-
стром на всі руки (зробив сестрам усе ткацьке начиння, а матері 
ручного млина, який рятував нас і сусідів у голод 1946–47 років), 
тітки Ганна і Антоська до початку 60-х років ткали рядна і полот-
на, дядько Пилип був городником і пасічником (у колгоспі, звіс-
но). Усі гарно співали, тітка Антоська ще й грала на струнних ін-
струментах. Сім'я була зведена: дід овдовів з сімома дітьми, баба з 
двома, а ще прижили четверо спільних. Моя мати Фросина (нази-
вали Хрусінька) зі спільних. 
Батьки мої побралися 1930 року і записалися в колгосп. Рік 

жили в батькових батьків, відтак купили стару хатину на Хомівці і за 
кілька років звели на обійсті свою. Як на той час, велику. Недар-
ма під час війни німці зайняли саме її, а сім'я деякий час тулилася 
в землянці. Хоча матері дозволяли варити в печі. 
Батько служив у 30-х роках у некадрових військах (його брали 

на кілька зим). Коли наближався німець, його послали гнати кол-
госпну худобу на схід. Але німець розбомбив переправи на Дніпрі: 
мільйони худоби й коней бродило Правобережжям… Доки батько 
повернувся додому, в селі вже були німці. 6 листопада 1943 року 
червоні взяли Київ і з ходу нашу місцевість. Тоді наших хлопців і 
молодших чоловіків поспіль мобілізували. Більшість із них Жуков 
беззбройними, у домашніх куфайках, кинув під німецькі кулемети 
у Новоград-Волинському районі за те, що були під німецькою 
окупацією. Тепер у селі стоїть пам’ятна дошка (я її писав): загину-
ло 220 ставчан. Батько був поранений, і так «искупил вину кро-
вью». Далі служив в артилерії, подалі від куль, то мався вже легше. 
Тоді німець швидко повернувся: танкова армія Гудеріана від-

била Житомир, Радомишль, дійшла аж до Ірпеня під Києвом. Але 
на новий 1944 рік (німці навіть ялинку поставили були в нашій 
хаті) червоні вдарили і вже остаточно зайняли наш край. Не кажу 
визволили, бо повернулося колгоспне кріпацтво і знову голод 
1946–47. За німців принаймні голоду не було. 
А голод 1933 року перед тим забрав у Ставках 346 життів (це 

третина села). Цю цифру назвав мені 1977 року Василь Степано-
вич Бацук, по-вуличному Галівєй (мабуть, мався на увазі Галілей, 
бо то був дуже мудрий та хитрий дядько, Царство йому Небесне). 
Дехто тепер сумнівається в цій цифрі. Авжеж: обліку померлих з 
голоду не вели, а кладовище затоптали, як варвари, дорогу по нім 
проклали, хрести на дрова розтягли, надгробні камені порозтяга-
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ли… Одне слово, впали в дикунство. Мати розказували, як за ко-
лективізації вивезли з села 50 сімей. Не все то були “куркулі”. 
Прийшла бамага: вислати 50 сімей. Кого? Сільське начальство 
визначило: оцей мені в борщ наплював, оцей межу переорав, а 
цей не потрібен у селі. У 1937 році в одну ніч заарештували 
19 чоловік — бухгалтера, агронома, все грамотніших людей. Ще в 
дитинстві я часом затаєно слухав, як старші говорили про колек-
тивізацію, як із села виселяли “куркулів”, про голод 1933 року, 
про війну. Під хатами валялися черепашки річкових молюсків: це 
ними люди рятувалися від голоду. Ще й нас учили, що можна їсти 
лободу, щавльовики, лопуцьки, козловики, заячий щавель і за-
ячий часник, цвіт акації... 
Церква була в Ставках на всю округу славна. У 1935 році її ро-

зібрали, дерево розікрали (на деяких колгоспних будівлях і хатах, 
пам'ятаю, довго з-під побілки проступали лики святих). А з решти 
дерева збудували клуб. 
А ще за селом стояла капличка з цілющою водою. У мене є її 

знімок. Ту капличку спалили перед Маковієм, храмовим у нас 
святом, двоє комуністів: Каламольцев, який працював у санаторії, 
директор школи Товстенко і якийсь Захар з Мар’янівки. 
Наше село було цивілізоване: тут у великому і колись культур-

ному парку досі стоїть палац польських панів ХУІІІ століття, дуже 
спотворений у ХХ столітті. Його придбав у кінці ХІХ ст. Піхно, 
який одружився з Ольгою Петрівною Вангенгейм, голландського 
походження. Та Ольга Петрівна 1895 року побудувала поруч з па-
лацом двоповерхову дерев'яну школу та кам'яне приміщення для 
вчителів на кілька квартир. У них досі працює школа. Батько ка-
зав, що навчання було безплатне: ідучи до школи, треба було бра-
ти тільки ложку, бо там ще й їсти давали. Ольга Петрівна померла 
1909 року, а її племінник, професор Олексій Федосійович Ванген-
гейм, створив Гідрометеослужбу СРСР, був ув'язнений на Солов-
ках 1934 року і розстріляний у Сандармосі 3 листопада 1937 року 
за списком «українських буржуазних націоналістів». (Див. про Ван-
генгеймів окрему мою статтю.) А Піхно завів у палаці агрошколу, 
яку заповів прийнятому синові Шульгіну, депутатові Держдуми 
Росії. Шульгін 1917 року так і не приїхав прийняти спадщину. Але 
з'явився в селі аж 1961 року, побувавши по европейських столицях 
та у Володимирській тюрмі. Десь вийшли його спогади, на які в 
праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?» покликається Іван Дзюба: 
Шульгін тішиться, що більшовики таки зберегли Російську імперію 
від розпаду – під назвою СССР. У тім палаці до 1934 року діяв 
агротехнікум, а потім був дитячий санаторій. Кілька років тому 
його закрили, приміщення пограбували, тепер воно руйнується. 
Ще 1924 року кілька більшовиків, нікого не питаючи, пере-

йменували Ставки на Леніно – і досі не вдається повернути йому 
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стару назву. Тепер треба збирати загальні збори більшості грома-
дян, на зборах більшість мала б проголосувати «за» зміну назви. 
Та хто їх збере, ті збори? Почуваюся грішним за свій рід, бо до 
перейменування ніби причетний і материн брат Василь Підсуха – 
більшовик. А може, він був укапіст-боротьбист, бо мати, почувши 
вже за незалежності гімн «Ще не вмерла Україна», згадали: «Цю 
пісню Василь співав». Він був репресований 1937 року, але, як ми 
дізналися аж на початку 1980-х років від його дочки Наталки Лит-
виненко з Тюмені, загинув Василь Підсуха не в неволі, а на фрон-
ті, під Ленінґрадом. 
Родина наша була велика. Батьки мали десятеро дітей. Я був 

дев’ятий, найменший, бо сестричка після мене народилася мерт-
вою. Зараз нас є шестеро: Надія (Силенко, 1934), Анатолій (1940, 
помер 2005), Микола (1942), Люба (Коротенко, 1945), Володимир 
(1947) та я – 8 квітня 1949 року. Найстарший брат Олександр, 
1931 року, помер 62-х років, Костянтин у 26, Сергій у 12 років. 
Сергія я й не знав. Розповідали, як батько рятував сім'ю 1946—
47 років. Перепродував якісь речі, купував та різав телят і возив на 
Київ, їздив на заробітки в Галичину.  

Ні корови, ні свині, 
Тільки Сталін на стіні. 
Він показує рукою, 
Куди їхать за мукою. 

Про політику в хаті не говорили, але хтось навчив мене на за-
питання: «Хто твій батько?» вилазити на лавку і показувати на 
портрет Сталіна. Він був на зеленій картонці настінного календа-
ря. Я не відчував ідеологічних розходжень з собою, коли сидів на 
тину і співав: «Серп і молот – смерть і голод». Тоді мати набили 
мені губу. Мати били рушником, то не дуже боліло. А батько ча-
сом напивався і жорстоко бив старших братів моїх. А було що ма-
тір. Ті жахливі картини я досі не можу збагнути і забути, хоч хрис-
тиянинові годилося б усе прощати. Я рівно молюся за батька і за 
матір, а Господь хай там розбирається. Може, то було з розпуки: 
батько був дуже трудящий чоловік. Якби не «реальний соціалізм», 
то з нього був би міцний господар. Хоч сім'я була велика, але ми 
й за соціалізму бідували менше, ніж сусіди. Удень батько працю-
вав конюхом у колгоспі, ночами пас ті коні і ніколи не висипався. 
Його обкидали чиряки від застуди. На нього нападав вовк на лузі. 
Коли брати підростали, він посилав їх у нічне, а сам ото їздив 
десь, торгував чимось (це називалося страшним словом «спеку-
ляція»). Він приносив щось із поля в мішку чи в'язкою, але нас 
ніколи красти колгоспне не посилав. Я не скажу ліпше, як ото 
сказано в геніяльному пасажі Левка Лук'яненка з виступу на Вер-
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ховній Раді як кандидата на посаду її Голови: «Споконвіку в нас,  
у тій самій Хрипівці, в якій я народився, не було злодіїв. Один-
два чоловіки були, що іноді крали десь сметани глечик. Ніхто ні-
чого не крав – і раптом все населення змушене було красти. Це 
був величезний моральний удар по нашому народу. Тож коли мій 
батько ховався від мене, коли ніс в'язку соломи, він не хотів, щоб 
я бачив, що він бере чуже, то я вже потім ту в'язку брав спокійно. 
І можна собі уявити, як легко наші сини вже беруть цю в'язку». 
(Газета «Радянська Україна, 31.05. 1990 р.) 
Ми не сміли сказати комусь криве слово чи взяти чуже, ми не 

лазили по чужих садках. Мали кілька яблунь, за які здирався прод-
податок. Я ще пам'ятаю, як по садку з батьком ходив чужий чоло-
вік, якого називали страшним словом «фінаґент» (з наголосом на 
«а»), рахував дерева й кущі смородини. Заглядав у хлів, чи там не 
більше як одна корова і одна свиня. Видно було, що такий твер-
дий до нас батько боїться цього «фінаґента», і той страх переда-
вався нам. У хаті про владу не говорили, але страх перед нею зав-
жди висів. Влада була чужа і ворожа: «вони» і «ми». 
Як тільки впали залізні пута сталінщини, батько першого ж 

року (1954-го) насадив садок і завів бджоли. Їх батькові прислали 
поштою з Синельникового двоюрідні брати – то було велике диво 
на все село: бджоли прислали поштою! Вони покусали батька так, 
що він геть спух. А потім кусали – і нічого. А ще батько насадив 
смородини, вишень, садових суниць (у нас казали просто: ягоди). 
Ото кожне моє літо минало на тих вишнях (вони росли величезні, як 
верби) та в кущах. А ще ми з братом Володимиром щоліта пасли на-
переміну корову. Коли закінчувалося навчання в школі, батько заби-
рав корову з череди, аби ми не гуляли. Але гульня була саме там, де 
збиралося кілька пастушків. Згодом я брав з собою книжки. 
Я навчався в Ленінській середній школі з 1956 до 1966 року. 

Мав непогані успіхи, часом був відмінником, закінчив школу зі 
срібною медаллю: мав четвірку з хімії, бо на експерименти Ганни 
Юрівни Гнідої з пробірками сказав: «Переливання з пустого в по-
рожнє». Змалечку захоплювався малюванням, якого навчили мене 
брати Микола та Володимир, відтак мене зацікавило слово: напи-
сав кілька зошитів віршів, з-поміж яких можна б тепер вибрати 
кілька непоганих. Першого написав на пропозицію вчительки 
Ольги Олександрівни Іващенко 21 лютого 1962 року, про Лесю 
Українку. Останнього – у 29 років у Житомирській тюрмі. 
А потім, мабуть, постарів. Бо вірші пишуть молоді люди або тала-
новиті. Отож цей потяг до словесної творчости, і, може, саме усві-
домлення того, що українське слово в Україні перебуває в ненор-
мальному становищі, й підштовхнуло мене до думок, що в цьому 
суспільстві взагалі щось дуже негаразд. Я прочитав усю доповідь 
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Хрущова на ХХІІ з'їзді (тоді питали: «Який найдовший анекдот?» – 
«Доповідь Хрущова на ХХІІ з'їзді». – «А найкоротший?» – «Ко-
мунізм»). Я знав, здається, всіх українських письменників, усіх 
президентів і королів (наприклад, король Непалу називався Мохе-
ндра Бір Бікрам Шах Дева, його королева Ракна Раджія Лакшмі 
Деві Шах), усі столиці держав, скільки там населення. Але з підлі-
ткового віку я знав, що мені треба йти на українську філологію, і 
то саме до червоного Київського університету. Так мені підказав 
старший сусід Василь Сніцаренко, який там заочно вчився. Він 
сам писав вірші і напоумив мене читати «Літературну Україну». 
Від 9-го класу донині я передплачую її, хоч вона вже не така ціка-
ва, як тоді. Василь був природний правдолюб: будучи комсоргом 
колгоспу, він на районній конференції розказав, як на полях пе-
реставили таблички, бо в ланкового механізованої ланки Касяна 
Лук’янова виросла краща кукурудза, ніж у депутата Верховної Ра-
ди СРСР і делеґата ХХІІ з'їзду КПРС, знатної ланкової, прослав-
леного маяка Ганни Савівни Оладько. (До речі, вона була зовсім 
неписьменна. Ніби й на тому з'їзді виступала українською мовою. 
Що там було виступати: хвали нашого дорогого Микиту Сергійо-
вича…) Після того виступу опублікували велику критичну статтю 
на Василя в міжобласній комсомольській ґазеті «Молода гвардія». 
Прославили на весь економічний район – Київську, Житомирську, 
Черкаську та Чернігівську області. Боячись, щоб не посадили, Василь 
поїхав на Донбас і сховався в шахту, бо іншого способу вирватися 
з колгоспного кріпацтва не було. Через два роки повернувся і вже 
чесав по-російському, але скоро оговтався, вступив ото заочно на 
українську філологію Київського університету, але ніякої громад-
ської активности вже не проявляв. І мене не заохочував. 
У школі на мене ніхто особливо не впливав. Я сам багато чи-

тав. Сільська бібліотекарка Раїса Павлівна Стефанович пускала мене 
ритися в книжках не за так: я брав участь у її заходах, малював щось 
там для бібліотеки. Учителі мої не були якимись значними особисто-
стями, але були порядними, нелукавими людьми. Перша вчителька, 
Ганна Амбросівна Поліщук, водила нас у сусіднє село Городське 
показувати городище початку ІІ тисячоліття до н. е. («городська 
культура»). Учителька української літератури Марія Василівна Си-
зон і російської – Олена Пилипівна Литвинчук давали дещо з лі-
тератури і заохочували віршування. 
Я ні з ким не бився, бо не був фізично сильнішим серед хлоп-

ців, але почувся дорослим десь із 9-го класу, коли почав активно 
дописувати до районної ґазети «Зоря Полісся». Мене заповажали 
ровесники і старші. У районній газеті працював тоді (1964–66 рр.) 
Василь Тимофійович Скуратівський (помер 2005). Він тепер добре 
знаний етноґраф, видав декілька дуже гарних книжок з народо-
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знавства. Їх, до речі, висували на Шевченківську премію, жаль, 
що досі її Скуратівському не присудили. Я з ним познайомився на 
літературній студії «Світанок» при редакції. Він дещо розповідав 
мені про рух шістдесятників (тоді ще він так не називався). Від 
Скуратівського вперше я почув про книжку Івана Дзюби «Інтер-
націоналізм чи русифікація?», що ця книжка має велику популяр-
ність серед інтеліґенції. Не знаю, чи він сам читав її. 
Закінчивши школу, я 1966 року пробував вступити до Київсь-

кого університету на українську філологію, але ця спроба була не-
вдалою. Якби твір з української літератури написав на п'ятірку, то, 
як відмінник, не складав би решту екзаменів. Але мені поставили 
трійку, з історії 5, а за англійську – двійку. Того 1966 року школи 
випустили разом 11-й і 10-й класи, а дітей повоєнного буму народ-
жуваности було дуже багато. З нашої школи вийшов 91 випускник – 
жоден того року не вступив до вузу. Я тяжко переживав свою по-
разку, яка збіглася з іншою драмою: дівчинка, за якою я назирав з 
раннього дитинства, винесла мені перший вирок: «Не треба мені 
твоєї любові». 

ШКОЛА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Півроку я працював у колгоспі «Заповіт Ілліча» на різних роботах: 
сушив хміль, вантажив на машину та возив картоплю до Коростише-
ва, узимку малював колгоспну агітацію в клубі, потроху тупів, але 
горілки в рот не брав. Відтак під кінець 1966 року мене запросили в 
містечко Народичі літпрацівником до редакції ґазети «Жовтневі зорі» 
(це тепер у Чорнобильській зоні). Там 1967 року відновили район і, 
відповідно, районну ґазету, а заступника редактора Радомишльської 
районної ґазети Дмитра Федоровича Баранчука призначили туди ре-
дактором. Він звідти родом. От він і забрав мене в Народичі. Ставив-
ся до мене дуже доброзичливо, багато чого навчив. Я весь Народиць-
кий район за півроку обійшов пішки, бо машини в редакції не було, 
то надивився по селах, як люди живуть за розвинутого соціалізму. 
До речі, жив я в Народичах незаконно. Голова колгоспу Ми-

ненко не дав довідки, що відпускає мене з колгоспу. Пішов я до 
прокурора Л.Ситенка — теж не відпускає! Тоді Баранчук виклопо-
тав мені паспорта в Народичах. Начальник паспортного столу по-
слухав члена бюро райкому, незаконно виписав паспорта, пропи-
сав мене і сказав: «Бачив я тебе в білих тапочках». 
Б. Захаров: Які погляди ви тоді мали і як ви ставилися до вла-

ди, до того, що відбувалося навколо? 
В. Овсієнко: Та певно ж, був я комсомольцем, може, навіть 

щирим. З 14 років. Навіть думав, що в партію колись вступлю. 
Але коли походив по тих убогих поліських хатах, то закралися в 
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мені поважні сумніви: щось воно не так у нашому суспільстві. За-
багато брехні. І ніби й сам уже забріхуюсь… Таки так: ось недавно 
доскіпливий мій приятель Вахтанґ Кіпіані переглянув мої дописи 
в підшивці тих «Жовтневих зір» та й жартома кпинить з мене, що 
я в них – щирий комсомолець і навіть атеїст. Чого ж ви хочете: 
на редактора було покладено обов'язки цензора. Один екземпляр 
ґазети обов'язково надсилався обласному цензорові, а звідти часом 
надходили зауваження. Редактор їх нам, працівникам редакції, 
«доводив до відома». Але й сам себе не догледів: десь через років 
два написав був статтю проти пияцтва і з пам'яті процитував у ній 
Маркса. Виявилося, що неправильно процитував комуністичного 
святого – і такого сумлінного Баранчука не пощадили, звільнили 
з посади редактора. Пригадую, як він, член бюро райкому партії, 
принизливо погоджував по телефону деякі питання з першим сек-
ретарем Букшою. То такий пихатий комуняка, що вже переріс 
українську мову і визрів на «советского человека»: Баранчук мусив 
підлаштовуватися під нього, говорити з ним «на великом русском язы-
ке». Тоді «перші» всі було такі «образцово-показательные»: у Ра-
домишльському районі «першою» була така собі Фоміна: керувала 
тільки російською мовою і матюкала дядьків у полі (сам чув). 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

На щастя, 1967 року мені вдалося вступити на українську філо-
логію Київського університету. Тут я познайомився зі здібними 
молодими людьми, у студентському колі велися критичні щодо 
дійсности розмови. Бути українським філологом, ба, просто укра-
їнцем у Києві – це означало постійно перебувати в стані конфро-
нтації з оточенням. «Ты из Западной? Из Закарпатья? Колхозник! 
А я не понимаю! Да говори ты на человеческом языке!» Вперше 
їдемо з однокурсником Йосипом Федасом на вечір у Спілку 
письменників. Вийшли з метро, питаємо перехожого «коренного 
киевлянина», де Спілка письменників. «Спелка письменников? 
Это на Короленко, 33». Тобто там, де КГБ. 
Хтось повів мене в етноґрафічний музей Івана Гончара на Пе-

черську. Першим із самвидаву потрапив мені до рук щоденник 
Василя Симоненка, з віршами, які не публікувалися. Це той ма-
шинопис, який запустив у світ Іван Світличний. Відтак хтось мені 
дав прочитати фотокопію машинопису статті Михайла Брайчевсь-
кого «Возз'єднання чи приєднання?» Потім дали мені фотовідби-
ток книжки закордонного видання «Історії русів» невідомого ав-
тора кінця XVIII століття. Ці зерна падали на добрий ґрунт. Мені 
відкривалися очі на наше минуле. Та й сама студентська атмосфе-
ра, відвідування різних вечорів – це спонукало до роздумів. 
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А навесні 1968 року викладач англійської мови Слюсаренко Фео-
досій Маркович зважився дати мені фотокопію праці Івана Дзюби 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?» Два відбитки і фотоплівку. Ця 
праця справила на мене вирішальне враження. Я давав її читати 
кільком своїм друзям. Певна річ, конспіруючи таку роботу, бо бу-
ло відомо, що хто розповсюджує самвидав, той довго в університе-
ті не тримається. Я був обережний. Я не з'являвся, скажімо, біля 
пам'ятника Шевченкові 22 травня, бо знав, що всі студенти, котрі 
там бувають, – це кандидати на виключення. Оскільки мені від-
крилася можливість діставати самвидав, то я вирішив, що треба 
робити цю справу, не дуже «засвічуючись», щоб якомога довше 
протягнути. 
Тоді студентів щоосени посилали на збирання врожаю в кол-

госпи та радгоспи. А 1968 року набрали групу хлопців на будівни-
цтво будинку на Либідській площі (тоді Дзержинського). На сер-
пень. Я взяв з собою до Києва братову стареньку фотоапаратуру і 
в квартирі сестри Надії, де жив той місяць, зробив, здається, шість 
відбитків праці Івана Дзюби. Либонь, у два заходи. Було в мене 
дві плівки: одна на 126 сторінок, а друга на 181. Я вже не пам'ятаю, 
якого відбитка скільки зробив, але то чимала праця. І коштувала 
вона цілу стипендію, якщо не більше. Я роздав ці відбитки своїм 
знайомим, вони розійшлися. У мене жодного, на жаль, не зберег-
лося: схованки мої чомусь порожні. Так що в 1968 році я вже цілком 
визначився. Я цілком поділяв погляди Івана Дзюби і кола шістде-
сятників. 
Можна казати, що це було критичне ставлення до існуючої 

дійсности, адже формально праця Івана Дзюби є неокомуністич-
на, націонал-комуністична. Він критикує так звану ленінську 
національну політику, керуючись тим-таки вченням. Це був, як 
пише тепер Георгій Касьянов, «своєрідний маніфест більшості 
критично мислячої української інтелігенції, яка сподівалася 
розв’язати національні, відтак і соціальні проблеми своєї батьків-
щини в межах існуючої системи». (Касьянов Георгій. Незгодні: укра-
їнська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. – Київ, Либідь, 
1995. С. 97). Я був абсолютно впевнений, що коло людей Івана 
Дзюби, Івана Світличного, Євгена Сверстюка, В'ячеслава Чорно-
вола має дещо інші погляди, ніж викладені в цій праці, тобто 
більш критичні до існуючого ладу. Але, очевидно, така тактика 
була вибрана зумисно. 
У 1968 році, будучи вже на другому курсі університету, я ближ-

че зійшовся з Василем Семеновичем Лісовим. Він тоді був аспіра-
нтом філософії, читав нам лекції з логіки на першому курсі. Перед 
тим він закінчив Київський університет і п’ять років викладав фі-
лософію в Тернопільському медичному інституті. Я неодноразово 
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з ним бесідував. Він звернув на мене увагу і став реґулярно давати 
мені самвидав. Як я пізніше дізнався, він був у близьких стосун-
ках з Євгеном Пронюком. Вони були знайомі з Іваном Світлич-
ним, з Василем Стусом, з Іваном Дзюбою, з Євгеном Сверстю-
ком, Юрієм Бадзьом, власне, з усім колом шістдесятників. 
Лісовий обрав правильну тактику, що не став мене зводити з ци-
ми людьми безпосередньо, бо це загрожувало б мені виключен-
ням, отже, й самвидав розповсюджувати на філологічному факуль-
теті не було б кому. 
Це джерело самвидаву було сталим. Скажімо, з 1970 року через 

мої руки пройшли всі номери «Українського вісника», від першого 
до п'ятого. Щодо шостого – то вже окрема історія. Я тоді ще не 
знав, хто видає цей журнал. Значно пізніше стало відомо, що його 
редаґував В'ячеслав Чорновіл. Була книжка Михайла Осадчого «Бі-
льмо» – про арешт та ув'язнення. То була річ надзвичайна за фо-
рмою і змістом. Була глибока аналітична праця Євгена Сверстюка 
«Собор у риштованні» – з приводу роману Олеся Гончара «Собор». 
Менші статті Сверстюка «На мамине свято», «Остання сльоза» – 
про Шевченка. Велика стаття «Іван Котляревський сміється». 
Між іншим, пізніше Оксана Яківна Мешко розповіла мені, як 

ця остання річ була написана. У 1969 році наближався ювілей Іва-
на Котляревського. Оксана Яківна захотіла влаштувати вечір. Їй 
для цього потрібен був сценарій. Вона звернулася до Сверстюка. 
Сверстюк написав оцю велику статтю. Оксана Яківна прочитала й 
каже: «Трохи не так, як я хотіла, але саме те, що треба». Ця стаття 
ходила по руках, я навіть мав свій власний примірник, передавши 
через Лісового 5 карбованців тим людям, які видрукували його на 
машинці. 
Одна річ була підписана Антоном Ковалем – «Лист виборця». 

Це про так звану соціалістичну демократію на виборах. Аж тепер 
Василь Лісовий зізнається, що він є її автором. Тоді він цього не 
казав. Була в моїх руках стаття «З приводу процесу над Погружаль-
ським» (без автора, але тепер відомо, що її написав Сверстюк, а 
редаґував, щоб не можна було впізнати стилю автора, І. Світлич-
ний). Читав я «які що обстоюся Богдан Стенчук (66 запитань і зау-
ваг «інтернаціоналістові»)» В'ячеслава Чорновола. Відомо, що у від-
повідь на працю Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» 
ЦК КПУ скомпонував брошуру під назвою «Що і як захищає Іван 
Дзюба?», щоб розповсюдити її за кордоном. Але ця відповідь була 
така недолуга, що її посоромилися видавати великим тиражем, 
розповсюдили тільки серед своїх цеківських «товарищей», секре-
тарів обкомів. Крім того «стенчук» англійською означає «сморід»… 
Була в мене в руках ціла машинописна книга В. Чорновола з на-
клеєними фотоґрафіями «Лихо з розуму, або ж Портрети двадцяти 
«злочинців». Це про заарештованих у 1965 році шістдесятників. 
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У студентські роки я вичитав у статті Михайла Драгоманова 
«Відповідь» (1895) таке: 

«Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині 
своєї землі, зверне на нас увагу і Європа. Наївно ждати, щоб загал 
людей, навіть найгуманніших, турбовався з-за других лишень того, 
що їх б’ють. Мало хіба кого б’ють на земній кулі?! Люди інтере-
суються звичайно лишень тими, хто одбивається – і таким ли-
шень звичайно і помагають» (Літературно-публіцистичні праці у 
двох томах. Том другий, К.: Наукова думка. – 1970. – с. 441). 
Я захотів пристати до тих, що одбивалися. У мій час це були 

шістдесятники. На шістдесятників я тоді дивився знизу вгору. Як, 
до речі, й тепер не соромлюся на них дивитися. Моя причетність 
до шістдесятництва справедливо виміряна одним рядком на с. 94 
дуже сумлінної книжки доктора Георгія Касьянова «Незгодні: украї-
нська інтеліґенція в русі опору 1960-80-х років. – К.: Либідь, 1995: 
«…самвидавчі статті серед студентів розповсюджував В. Овсієнко». 
Тільки я знаю, що стоїть за тим одним рядком, але оскільки гор-
дість, гординя, згідно з Катехізисом, є гріх, то я дозволяю собі хіба 
тихенько тішитися цією згадкою. Бо майже всі свої студентські роки 
я носив у портфелі український самвидав, писаний шістдесятни-
ками, давав його читати своїм друзям і знайомим, добре знаючи, 
що платня за це чітко визначена Карним кодексом: 7 років ув’яз-
нення і 5 років заслання. 

Одна справа йти на бій у складі полку, цілої армії («На людях і 
смерть красна») – а зовсім інша (не кажу, що тяжча, а що психоло-
гічно зовсім інша справа!) витикатися одному з-поміж мільйона – 
проти цілої Імперії Зла. Я не люблю ніякого пафосу, особливо 
«фальшивого патосу», але, поклавши руку на серце, можна сказати: 
треба ж було мати за душею «іскру вогню великого» (Т. Шевченко). 
Завжди було достатньо тих, хто гасив ці іскри, хто й вислів 
О. Пушкіна «Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные по-
рывы!» розумів так, що прекрасні поривання треба душити. Души-
телів завжди вистачало. 

Ці «іскри вогню великого», «душі прекрасні поривання» – во-
ни завжди жевріли в народі, більші чи менші. Часом виникали 
повстання, національно-визвольні війни. Мій час – коли нація була 
виснажена війнами, повстаннями, репресіями. У такий час треба 
було вистояти, остаточно не здатися на ласку ворога. І формувати 
нове покоління, яке здатне було б узяти на себе відповідальність 
за долю нації. Ситуацію мого часу точно окреслив Василь Стус: 
«Мало нас. Дрібнесенька щопта. Лише для молитов і всечекання». 
Але важливо, що та «дрібнесенька щопта» була, щоб ниточка 
спротиву не урвалася на нашому поколінні. Щоб ми не були най-
гіршим поколінням. Щоб ми не осоромили козацького роду. 
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Кожного разу, діставши якусь статтю, я намагався прочитати її 
якомога швидше і дати прочитати якомога більшій кількості своїх 
друзів. Я ставився до цієї справи дуже відповідально, щоб не «за-
валити» ані себе, ані Василя Лісового чи інших людей, котрі дава-
ли мені самвидав. Тут було тверде самоусвідомлення: якщо попа-
дешся, то не скажеш, де ти його взяв. Або принаймні придумаєш 
версію, що це тобі дісталося випадково. Я до своїх приятелів ста-
вився дуже серйозно і вибирав тільки тих, хто поводиться порядно 
в побуті, хто порядний у дрібному. Такий, очевидно, не зрадить 
тебе і в чомусь більшому. Мабуть, я мав якесь чуття на людей, бо 
ніхто мене не «здав» упродовж п'ятьох років. 

Я здогадувався, що Василь Лісовий є одним з організаторів 
друку самвидаву, але ніколи про це не розпитував. Було, що Лісо-
вий просив мене передати щось не відомим мені людям. Упізна-
вав я їх за обумовленими ознаками. Перевозив якусь друкарську 
машинку і залишив її на вокзалі в камері схову. Досі пам'ятаю 
код: К507. Щось завозив у Кагарлик лікареві Миколі Зеленчуку. 
Перевозив у Києві з квартири на квартиру якісь валики. Очевид-
но, це були деталі друкарської машини. Але типоґрафічного сам-
видаву мені не траплялося, тільки машинописний та у фотокопіях. 
Зате мав я в руках закордонні видання: «Собор у риштованні» Єв-
гена Сверстюка, «Сучасна література в УРСР» Івана Кошелівця, 
ІІ том «Відродження нації» Володимира Винниченка, «Вивід прав 
України» – статті Костомарова, Грушевського, Франка та інших. 
Мені річ давалася на певний час. Кожного разу я старався охопи-
ти якомога більше людей. Давав не кожному сам, а ланцюжком. 
Було, що мною запущену річ довірливо давали й мені прочитати. 
Я не викривав себе. Справжнє підпілля. Якось Юрко Скачок, мій 
друг із Донеччини (але з російського відділення) спитав, а чи є 
якась підпільна організація. Я впевнено відповідав, що нема. 
Є коло близьких між собою людей, які довіряють одне одному. 
«То це так по блату й революцію можна зробити?» – дотепно за-
уважив Юрко. 
Розповсюджувати самвидав я почав зі щоденника Василя Си-

моненка, ще десь під кінець 1967 року, а з 1968 року – то вже на 
всю силу, починаючи з праці Івана Дзюби. Давав читати букваль-
но десяткам людей. Певно, що практично всі студенти, як і я, були 
комсомольцями, а дехто навіть членами КПРС. Були й набагато 
старші за мене люди, і викладачі. У себе на батьківщині я давав 
його працівникам районної газети Анатолію Борисовичу Пилипенку 
та Марії Гордієнко, родичам. Розповсюдження самвидаву я ставив 
серед своїх справ на перше місце. У моєму портфелі завжди щось 
було, і це знав мій найближчий друг Йосип Федас (родом з Рівнен-
щини). Ми були в одній групі і років три жили в одній кімнаті. 
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Коли я виходив з аудиторії, Йосип тримав мого портфеля в полі 
зору, щоб до нього випадково хтось не заглянув. На ІV–V курсах 
ми жили в 60-й кімнаті. Це – Йосип, Юрко, Іван Бондаренко з 
Полтавщини, першокурсник Михайло Якубівський з Житомир-
щини. Це вже було вивірене коло. Дотепник Юрко взяв на прокат 
друкарську машинку і заснував кімнатну ґазету «Satur venter» 
(«Порожнє пузо» латиною), потім «Futurum secundum» («Майбут-
ній передминулий час»). Трохи й я був до того причетний: ми пи-
сали колективний роман про Івана Бондаренка. Іван надавався як 
прообраз: з ним траплялося безліч кумедних історій. Він старший 
за нас років на 6. Шість разів вступав до КДУ, і таки вступив. Він 
був горбатий: мав у ранньому дитинстві якусь хворобу, а мати-
вдова не мала його за що лікувати. «Приходили збирачі податків, 
то мати кинула мене їм під ноги: «Нате з'їжте його!» А я лажу по 
долівці та реву…», – розповідав Іван. Він без мого дозволу дав 
першокурсникові Михайлові Якубівського працю Івана Дзюби 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?» – і це мало для хлопця тяжкі 
наслідки. (Про це  в нарисі «Двадцятип’ятилітник»). 
Був у 60-ї кімнати гімн, текст якого написав поет-романтик 

початку ХІХ століття Костянтин Думитрашко. Гімн мав дві мелодії – 
легальну і нелеґальну. Леґальна – «Мы кузнецы, и дух наш молод, 
куем мы счатия ключи…», нелегальна мелодія – «Інтернаціоналу»: 

Як прийде ніч, сушу онучі, 
Зарившись на печі в пашню, 
Або курю тютюн смердючий, 
Або залатую матню. 

За час мого навчання кількох студентів було виключено за 
найменші доторки до самвидаву. Одним із перших «вилетів» Ми-
кола Рачук – услід за Миколою Воробйовим. Славка Чернилевсь-
кого «вижили» через військову кафедру. Надю Кир’ян виключили. 
Галі Паламарчук улаштували судилище у вигляді комсомольських 
зборів – ми насилу її відстояли. Ми тяжко переживали історію з 
«Собором» Олеся Гончара, загибель Алли Горської, ув’язнення 
Валентина Мороза. 

ОБВАЛ (ПОКІС) 

14 січня 1972 року мій однокурсник Валентин Лисиця (родом 
із Борисполя) покликав мене в кімнату своєї дівчини Галі і сказав, 
що в Києві вже третій день ідуть арешти й обшуки. Що заарешто-
вані Іван Світличний, В'ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, Ва-
силь Стус, у Львові – Стефанія Шабатура, Ірина та Ігор Калинці  
і ще багато інших. 
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– То це що ж виходить… – розпачливо мовив я. 
А назавтра, 15 січня, газета «Радянська Україна» коротесенько 

повідомила про арешт громадянина Бельгії Ярослава Добоша за 
проведення підривної антирадянської діяльності. 
Валентин знав, кому це каже. Він бачив моє спілкування з Лі-

совим і здогадувався, що за цим стоїть. Самвидаву я йому не давав, 
бо з розмов із ним можна була зрозуміти, що він і сам має якесь 
джерело. Опріч того, Валентин Лисиця був на кілька років стар-
шим за нас і єдиним на курсі членом партії, хоч за світоглядом – 
націонал-комуніст. Лісовий мені радив не розкриватися перед ним. 
Його розмови часом здавалися підозрілими. Названі ж ним імена 
були добре мені відомі як із преси, та і з самвидаву, я читав деякі 
твори цих людей, зокрема, в «Українському віснику». Вони були 
на вустах нашого кола – як імена якихось майже небожителів. 
І от вони за чорним обрієм… Ця вість мене дуже тяжко вразила. 
Оскільки в цьому інтерв’ю йдеться про становлення мене як 

особистості, то знову ж таки мушу сказати, що ця драматична су-
спільна подія співпала з моєю особистою драмою: друга дівчина, 
яка несподівано явилася мені на четвертім курсі, теж зіґнорувала 
мене. Це банальна в цім недосконалім світі історія, і її не годиться 
виносити на люди, але без цього моменту важко буде пояснити 
мою подальшу поведінку. Адже я впродовж подальшого ув’яз-
нення мав не зв’язані руки, але й був позбавлений «тилу». Скажі-
мо, коли Василя Стуса виключили з аспірантури, хтось запитав 
його: «Що ж ти тепер робитимеш?» – «Насамперед одружуся». 
Так само зробив і Василь Лісовий, очікуючи арешту. Але Вален-
тина Попелюх і Віра Гриценко знали, на що йшли. Бути дружи-
ною політв’язня тяжче, ніж політв’язнем. Тож мені залишається 
тішитися, як Тарасові, який, побачивши у дворі Петропавлівської 
твердині матір Миколи Костомарова (а Костомаров був арештова-
ний, щойно заручившись!), написав: 

Молюся, Господи, молюсь! 
Хвалить Тебе не перестану, 
Що я ні з ким не розділю 
Мою тюрму, мої кайдани. 

У моїй драмі, безперечно, головну ролю грав особистісний мо-
мент. Що тут особливого: мені теж деякі дівчата не подобалися, і я 
їх уникав, то й я комусь не пригодився. Треба це пережити і спо-
діватися іншої. Але цій дівчині я давав читати самвидав і не при-
ховував, яка може бути моя перспектива. Вона бачила, що я трохи 
не від світу сього, що в моїй поведінці переважають не особистісні, 
а громадянські мотиви. Вона ж, кажучи словами Ліни Костенко, 
ходила ногами по землі, то, мабуть, вирішила, що з таким ліпше 
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всерйоз не зв'язуватися. Тим паче, що за мною не було ніяких ма-
теріяльних активів, окрім майбутнього диплома та голого ентузія-
зму: жив я, можна сказати, впроголодь. Як це Довженків батько 
казав, щоб не називати себе бідним? «Мої статки мені не дозво-
ляють». Мої статки теж мені мало що дозволяли. 
Ми ще разом відбули у вересні та жовтні педагогічну практику в 

селі Львове на Херсонщині, під Бериславом, хоч очевидним було, що 
«все це – одне прощання понадмірне», як написав пізніше Василь 
Стус. Я був певен, що відтепер житиму лише половиною свого єства, 
що моя доля вже обламалася, і то остаточно. Що це найбільша в мо-
єму житті втрата. Відтепер переді мною лишався один шлях: оця 
справа (слово «боротьба» я не люблю до себе прикладати: я просто 
стараюся кожного разу чинити так, як велить сумління). 
До педагогічної практики восени 1971 року я побоювався школи, 

а тут відчув, що міг би бути добрим учителем. У нормальному суспі-
льстві я мав би вчити дітей Слова. Тобто рідної мови, якою переда-
ється нащадкам досвід і якою оформлюється світосприйняття. Яка 
формує свідомість. І це дуже важлива справа: бути сумлінним учите-
лем-просвітянином і виховувати наступне покоління українців. Бо 
радянська дійсність переконала мене, що разом зі Словом Україна 
втрачає ґрунт під ногами. Я побачив, що людська маса, відірвана від 
рідної мови, позбувається національної самосвідомости і дрейфує в 
історичне небуття. А моя професія україніста в Україні виявляється 
неперспективною, непотрібною, ба, небажаною і навіть небезпечною 
для влади, бо вона ставала на перепоні проголошеній «історичній 
необхідності» перетворення українського народу на складову частину 
«нової історичної спільноти» – «радянського народу», яка мала гово-
рити «мовою інтернаціонального єднання» – російською. Це було 
драматичне відкриття. Отже, треба захищатися. 
У такі критичні моменти Господь подає знаки: десь у грудні 

1971 року мені приснився пророчий сон. Іду з матір'ю Бессарабсь-
кою площею в Києві. Вона вся залита водою по другі вікна і заме-
рзла. Раптом лід піді мною тріщить. Я відштовхую від себе матір, а 
сам провалююсь… 
Десь у ті дні я став одного вечора за штору біля вікна в коридорі 

гуртожитку і записав слова, які не знати звідки прийшли: 

Уже на білім румовищі світу 
Не бути дню, білішому за цей. 
Вже й сам Перун, вдоволений і ситий, 
Сидить, не годен розіплющити очей. 
Цей жирний день, неначе гуска, ґелґа 
(Де він, той мент, що відділя від нього ніч?). 
Сім кольорів – розміняна веселка 
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(Зі світла білого утворена, сиріч). 
Сім кольорів на білім покривалі 
Твоєї цноти й недоторкности твоєї, 
І вже натурі зібраній і сталій 
Не осягнути білизни лілеї. 
…Як біла білизна на білім тлі біліла, 
Біліла і боліла білим болем, 
Як біла птаха з вуст твоїх злетіла 
І під бар’єром болю впала кволо, 
І ти сміялась білозубо-любо, 
І сміх твій білий був, неначе блискавиця, – 
То я конав, знайшовши свою згубу, – 
Як больовий бар’єр здолала біла птиця… 

Усе це називалося «Синтез веселки. Колір білий». Звичайно ж, 
це юнацький максималізм, який при потребі можна було підвести 
під діагноз радянської каральної психіятрії. Я тоді ще про це не 
здогадувався. 
Йосип і Юрко бачили, що я надто переживаю свою драму, 

пробували мене переконати, що «клин клином вибивають», але це на 
мене мало впливало, хоча до науки інтерес не пропав, а здавалося, я 
став ще запеклішим. Тоді мої друзі охололи до мене. Дерев'яним 
голосом я повідомив їм про арешти і сказав, що вони можуть за-
чепити й нас. А Йосип – уже кандидат у члени КПРС. Волинякові, 
батько якого підписав заяву до колгоспу, лише коли йому затисли 
пальці дверима, зважитися на вступ до КПРС було нелегко, але 
дуже вже хотілося до аспірантури, бо ж мав хист до фольклорис-
тичної науки. З цього приводу я сказав Йосипові майже ленінсь-
кими словами: «Якщо події розвиватимуться далі в цьому напрям-
ку, то ми з тобою опинимося по різні боки барикад». Певно, що 
такі одкровення не зміцнюють дружби. Але тим часом складаємо 
зимову сесію, пишемо дипломні роботи, влаштовуємо останній 
дзвоник, проводимо засідання Літературної студії імені Василя 
Чумака, де Юрко Скачок головує, а я редаґую газету «Вир». 

11 лютого в газетах «Радянська Україна», «Правда Украины» і 
«Вечірній Київ» було опубліковано коротеньке повідомлення, що 
(пам’ятаю майже дослівно) «у зв'язку зі справою Добоша, а також 
за проведення на Україні антирадянської агітації і пропаганди, 
заарештовані І. Світличний, Є. Сверстюк, В. Черновол (так було 
написано: «Черновол») та ін.» За «та ін.» стояли десятки людей, 
сотні обшуків, тисячі викликів у КГБ. Десь у лютому чи березні 
1972 року Валентин Лисиця сказав мені, що нашу однокурсницю 
Анну Коцур, лемкиню зі Словаччини, теж викликали в КГБ і 
допитували про заарештованих, зокрема про Ярослава Добоша. 
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Сказав, що вона під Новий рік їздила до Праги і там зустрічалася 
з Добошем. Справді, вона не з'являлася на лекції, не складала се-
сію. Була чутка, що її затримав КГБ, що її тримали під арештом 
упродовж декількох днів чи й тижнів, потім випустили. Пам'ятаю, 
як вона приходила в університет, плакала, що її виключають. Потім 
переховувалася в чехословацькому консульстві. Дивно, як можна було 
переховуватися в чехословацькому консульстві в Києві? Але вона 
справді декілька днів там сиділа. Зрештою її вислали до Чехословач-
чини. Викликали й Марию Гостову (вона писала і вимовляла своє 
ім'я через «и»), її колеґу з Лемківщини. Мария, плачучи, розказу-
вала про це нам і клялася-божилася, що вона геть ні при чому. 
Пізніше, перед своїм судом ознайомлюючись із матеріялами 

справи, я читав покази Ярослава Добоша і прийшов до думки, що 
це, мабуть, була людина випадкова. Я не впевнений, чи був він 
завербований КГБ, чи зі своєї наївности цікавився українськими 
справами, чи справді як член СУМ (Спілки Української Молоді) 
мав якесь завдання від Омеляна Коваля – керівника ЗЧ (Закор-
донних Частин) ОУН. Бог його знає. Але КГБ використав його 
досить таки вдало. Добош порозказував, що знав і чого не знав. 
Що по телефону в Києві подзвонив до Світличного, зустрічався з 
ним, розмовляв про переслідування української інтеліґенції, але, 
як зауважив Іван Світличний, нічого нового він не сказав і взагалі 
справляв враження мало обізнаного в українських справах. Що 
зустрічався з Олександром Селезненком і Зіновією Франко в Киє-
ві, а у Львові зі Стефанією Гулик. Що Зіновія Франко через Анну 
Коцур дала йому фотоплівку зі «Словником українських рим» Свя-
тослава Караванського. 2 червня Добош виступив з покаянною 
заявою перед старанно дібраними журналістами і по телебаченню. 
Я не бачив тієї телепередачі, але та його заява (не повністю!) була 
опублікована в пресі, зокрема, в «Літературній Україні» 6 червня. 
Оскільки «Словник українських рим» обивателеві важко пов'язати 
зі шпигунством на користь ЗЧ ОУН, то його в газетному тексті 
замасковано під таємничий «один антирадянський документ». 
Добоша відпустили додому до Бельгії, але «справа Добоша» за-

лишилася. Нікому з заарештованих ніякого шпигунства не інкри-
мінували – це відпало само собою. Залишилася тільки «антира-
дянська агітація і пропаганда». Але названі ґазети досі за наклеп 
не вибачилися. 
Ситуація початку 1972 року частково описана в моїй книжці 

«Світло людей», у нарисі про Василя Стуса. Я зараз не розкажу 
так, як там написав, але було таке відчуття, що щось урвалося, 
обвалилося, що ти залишився на світі сам-один, що весь Київ 
спорожнів. На волі з близьких мені людей залишився хіба що Ва-
силь Лісовий. Він ходив аж чорний. Десь у лютому 1972 року він 
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сказав мені, що збирається написати відкритого листа на захист 
заарештованих. Мотивував це так: не можна, щоби всі промовча-
ли. Хтось мусить запротестувати. Нехай вони собі не думають, що 
повністю «вичистили» Україну. 
Пізніше, на наших судах, прокурор Макаренко кпинив: «Це 

були великі вожді малого руху». Знаєте, він мав рацію: рух справді 
був невеликий, але «вожді» – то справді були особистості. Ці лю-
ди здатні були розгорнути велику національно-визвольну бороть-
бу. Для цього їм потрібно було трохи часу, декілька років. Тож, із 
точки зору КГБ, удару було завдано дуже вчасно. Євген Сверстюк 
якось сказав, що це не була ні організація, ані якась партія, ані 
підпілля, але коли докупи сходиться так багато таких славних лю-
дей, то щось із цього буде. Справді, в Україні мало постати щось 
значне. Це розуміли і в КГБ, і удару завдали дуже вчасно. Щоправ-
да, вони думали, що будуть мати собі спокій з українським рухом 
років на 10—15, але вони помилилися. Уже в 1976 році з'явилась 
Українська Гельсінкська група, зовсім для них несподівано. 
Пам'ятаю, ще десь у 1969 році Василь Лісовий сказав мені, що 

за умов колоніялізму будь-яка діяльність може бути використана 
проти нас. Ось, каже, наприклад, ти будеш філологом, досконало 
опишеш фонему, а фахівець із радіотехніки скористається твоїм 
дослідженням і зробить досконалий апарат для підслуховування. 
Таким чином ти працюватимеш проти самого себе. Чи от, скажі-
мо, Сергій Корольов, українець родом, зробив ракету. Проти кого 
вона використовується? Проти нас – на користь імперії. А ще 
казав, що доки народ не розв'язав своє національне питання, усі 
його найкращі сили відволікатиме ця справа. 
Василь Лісовий був для мене живим прикладом національно 

свідомої людини. Здавалося б, не йому, кабінетному вченому, бра-
тися за політичні справи. Але він за них береться, бо нікому біль-
ше. Навесні 1972-го Лісовий сказав мені: «Звичайно, ми могли б 
удвох із тобою влаштувати демонстрацію протесту проти арештів. 
Вона триватиме одну чи дві хвилини. Чи буде це ефективно? Хто 
побачить? Хто підтримає? Он 6 листопада 1968 року на Хрещатику 
спалився Василь Макух – про це майже ніхто не знає. Очевидно, 
що треба розповсюджувати якісь тексти, котрі мали б певний 
вплив на громадську думку». 
Узявся він цього листа писати, давав мені на зберігання перший 

варіянт. Деякий час я зберігав його в себе, потім він був у мого при-
ятеля Петра Ромка, який жив у селі Скибин Жашківського району 
на Черкащині. Так от, Петро без мого відома і дозволу переписав 
цього листа. Оцей рукопис у Петра й залишився, а ориґінал я повер-
нув Лісовому. Він його доопрацьовував. Як мені тепер відомо, допо-
магали йому Юрій Бадзьо та Євген Пронюк (прочитали та зробили 
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деякі зауваження, які Лісовий урахував). Він і мене просив зробити 
зауваження, але я зауважив хіба щось стилістичне. 
У Лісового був список значних особистостей в галузі літерату-

ри, науки, культури, а також політики – людей, які мають більш-
менш ліберальні та демократичні погляди. Ми мали цього листа 
роздрукувати і розіслати їм. 
У самісінькому кінці листа чорним по білому було написано: 
«Зважаючи на умови, в яких подається цей лист, мені важко 

вірити в конструктивну реакцію на нього. Хоч я не виступаю ні в 
ролі відповідального, ні в ролі свідка, ні в ролі якимось чином 
причетного до тієї справи, що нині іменується «справою Добоша», 
після подання цього листа я безперечно опинюся в числі «воро-
гів». Мабуть, це й правильно, бо Добоша звільнено, а «справа До-
боша» – це вже просто справа, обернена проти живого українсь-
кого народу і живої української культури. Така «справа» дійсно 
об’єднує всіх заарештованих. Але я вважаю себе теж причетним до 
такої справи – ось чому прошу мене також заарештувати і суди-
ти». (Василь Лісовий. Відкритий лист членам ЦК КПРС і ЦК КП 
України», «Зона», 1994 р., ч. 8, с. 148). 
Наступного дня його «прохання» було задовільнене. 
Я допомагав Василеві Лісовому виготовити цього листа. 
Тоді ж, у лютому 1972 року, Василь Лісовий і Євген Пронюк, 

який теж працював в Інституті філософії, вирішили зробити шос-
тий номер «Українського вісника». Бо на п'ятому числі видання 
його урвалося. Видавці зупинили його в середині 1971 року, бо 
пішли чутки про те, що от-от будуть арешти, нібито сам голова 
КГБ УРСР Нікітченко мав розмову з Іваном Світличним і сказав: 
«Доки ви не були організовані, ми вас терпіли. Відтак, коли у вас 
з'явився журнал, ми вас терпіти не будемо». Отож видання «Укра-
їнського вісника» влітку В'ячеслав Чорновіл зупинив, та було вже 
пізно. Ми тепер знаємо, що 27 червня 1971 року ЦК КПРС ухвалив 
таємну постанову «Про заходи по протидії нелегальному розпо-
всюдженню антирадянських та інших політично шкідливих мате-
ріалів», а 30 грудня Політбюро ЦК КПРС постановило розпочати 
всесоюзну кампанію проти самвидаву. (Касьянов Георгій. Незгодні: 
українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. – Київ, Либідь, 
1995. С. 119, 121). 
Отож коли видавці журналу заарештовані, то певно, що тепер 

їх і винуватять у виданні. Журнал – це ознака організації. Шіст-
десятники дуже старалися уникнути звинувачень у створенні будь-
якої організації. Отже, треба відвести від них звинувачення у ви-
данні журналу. 
Тож Василь Лісовий і Євген Пронюк склали тексти про зааре-

штованих – невеличкі біоґрафічні довідки. Був у них текст листа 
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Бориса Ковгара (тоді працівника «Музею просто неба» у Пирого-
ві) до майора КГБ Даниленка. То був убивчий для КГБ лист! Бо-
рис Ковгар там розповідає, як КГБ засилало його як шпигуна в 
середовище шістдесятників. Але коли він побачив, з якими людь-
ми спілкується, то фактично перейшов на їхній бік. Тож кагебісти 
йому тяжко помстилися за зраду їхнього довір’я. Декілька разів 
викликали на допити, а потім запроторили в психіатричку і зако-
лоли галоперидолом. 
Я виконував технічні операції – купити папір, завезти його до 

друкарки, розкласти видрукуваний текст. Я виразно пам'ятаю свої 
почуття, коли одержав з рук Івана Гайдука в парку Шевченка, за 
спиною Тараса, ті дев’ять чи десять відбитків шостого номера 
«Українського вісника» (здається, він чомусь був названий 9-м). 
Я тоді гостро відчув, що оце в моїх руках зараз найважливіше, що 
є в Україні. Це було в березні чи квітні 1972 року. 
Тим часом триває клопіт із листом Лісового. Текст листа я від-

віз до друкарки Раї (Сидоренко) в Немішаєве. Це залізнична ста-
нція електрички в тетерівському напрямку. Завіз я до неї також 
папір, копіювальний папір. Вона мала видрукувати листа до 
6 липня. Тим часом я вже закінчую університет, мушу 2 липня 
вибратися з гуртожитку. Кажу Лісовому: «Може, я поїду додому на 
Житомирщину, а 6 липня приїду в Немішаєве, заберу відбитки до 
села, розкладу їх, укладу в конверти, підпишу адреси, привезу до 
Києва і розішлю?» Але Лісовий сказав мені: «Не треба. Їдь собі 
додому, ти свою справу зробив, а ми вже самі». 
Як мені пізніше стало відомо з матеріялів справи, Василь Лісо-

вий чинив ось як. Ще до видрукування тиражу, 5 липня, один 
примірник свого машинопису (видрукував одну закладку сам) він 
подав у експедицію ЦК КПУ. Це той будинок, де тепер сидить пан 
Президент. А другий подав директорові Інституту філософії, де пра-
цював (вул. Грушевського, 4). Чому він це зробив? Він бачив, що за 
ним уже ходять, що він просто може не встигнути подати листа офі-
ційно. А йому важило таки подати його. 
Отут і вкралася помилка. Поїхав 6 липня в Немішаєве забирати 

листа Євген Пронюк. А за ним давно ходили по п’ятах. У дорозі, 
на станції Святошин, його затримали з кипою паперу – там було 
сімдесят примірників листа, видрукуваного на тоненькому папері, 
ще не розкладеного. Завели його в «ленінську кімнату» заводу  
«Більшовик», обшукали, склали протокол і заарештували. 
А Василя Лісового шостого ж таки липня викликали на роботу. 

Він поїхав. А вже повернувся до хати з кагебістами. Роблять об-
шук. Усе. Віра Павлівна Гриценко-Лісова, його дружина, була на 
останніх днях вагітности. Вона народила сина Оксена 22 липня. 
Уявіть собі, в якому вона була становищі. Першій її доньці, Ми-
рославі, років 9. 
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Мене в ті дні телеґрамою з деканату філологічного факультету 
покликали до Києва, нібито щоб я подавав документи до аспіран-
тури. Коли ж я знав, що не маю права на аспірантуру: мені поста-
вили трійку за науковий комунізм. Мабуть, здогадувалися, що я 
непевний, то щоб я не претендував на аспірантуру кафедри украї-
нської мови – мені поставили трійку. А з трійкою не можна по-
ступати в аспірантуру, хіба набувши два роки робочого стажу. 
А тут мене викликає декан Михайло Грицай. Це ж явно для того, 
щоб я до когось пішов, а вони щоб побачили, куди я йтиму. При-
їхав я до Києва 7 липня. Окрім деканату і сестри, пішов я тільки до 
однієї жінки, Людмили Стогноти, на вулиці Шолом Алейхема. Так 
мені наперед порадив Лісовий: вона була трошки на відстані від 
цих справ. То вона мені й розповіла, що Лісового і Пронюка вчо-
ра заарештовано і сказала, що ні до кого більше не треба ходити. 
Декан Михайло Грицай послав мене на місце призначення, де 

я мав працювати – у Переяслав-Хмельницький район, село Та-
шань, чи не будуть там заперечувати, щоб я вступав до аспіранту-
ри. Та як вони можуть заперечувати? Однак я поїхав у Переяслав. 
У райвно здивувалися з мого питання, не заперечували щодо 
вступу. Сказали, що директор Ташанської школи Коломієць Роді-
он Васильович живе в Переяславі. Пішов я до нього. А там дру-
жина директора школи зустріла мене зі сльозами: «Ой, та це ж вас 
КГБ розшукує!» Це, було, либонь, 8 липня. Щойно позавчора заа-
рештували Лісового, а в Переяславі знають, що й мене розшукує 
КГБ… Дивна річ: я ж не переховуюся. Думаю собі: про всяк випа-
док дай я хоч трошки перед арештом перепочину. І з Переяслава 
поїхав «ракетою» не додому, а на Черкащину, до братової тещі. 
Навіть зустрілися з братом Анатолієм на тій «ракеті». Просидів я 
там декілька днів. КГБ справді не знало, де я. Повертаюся на Жи-
томирщину, обережно приходжу додому, питаю сестри Люби, чи 
ніхто мене не питав. Ніхто мене не шукає. 
Але по дорозі додому я заїхав до Петра Ромка в село Скибин 

Жашківського району. Дізнавшись, що Петро самовільно, без мого 
дозволу, переписав листа Василя Лісового, я вирішив, що листа треба 
рятувати. Ми вдвох уночі переписуємо його, а вдома я переписую 
листа начисто під копірку, Петрову частину рукопису знищую. Один 
примірник дав Катерині Висоцькій у Києві, один Іванові Гайдуку 
в Борисполі, аби просто зберегли. Розмножувати на друкарській 
машинці і поширювати – я вже не знав, до кого звертатися. 
Настала середина серпня. Поїхав я працювати вчителем у село 

Ташань. Цей період був для мене досить тяжкий. Перший рік у 
школі кожному молодому вчителеві важкий, а тут оце постійне 
очікування арешту… 
Про цей період я на прохання мого колишнього школярика 

Миколи Левченка в 1996 році написав цілого окремого нариса. 
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Микола Левченко, з сусіднього села Шевченкового, був 1972—73 
навчального року учнем випускного 10-го класу Ташанської школи. 
Я в 10-х класах викладав українську літературу місяця півтора, 
коли їхня вчителька Ганна Савівна Гальчук була на курсах. Мико-
ла був на всі боки талановитим учнем. Незадовго до мого арешту 
я дав йому прочитати роман «Собор» Олеся Гончара в журналі 
«Вітчизна», № 1 1968 року та збірку віршів Івана Драча «Балади буд-
нів» (1967 р.). Так вони в нього й залишилися. Микола лише кіль-
ка років тому розшукав мене і повернув ці видання. Тепер ми з 
Миколою приятелі: чи не кожного 5 березня його машиною їзди-
мо в Ташанську школу та Переяславський педуніверситет, прово-
димо уроки та лекції про Василя Стуса та про правозахисний рух. 

 

20-а РІЧНИЦЯ СМЕРТИ ВЕЛИКОГО ДЕСПОТА 

Уся зима 1972-73 року на Переяславщині була безсніжна, та 
насамкінець трохи припорошило. Тож хоч у понеділок уранці 
5 березня після вчорашніх мандрів до Києва вставалося неохоче, 
та сніжок підбадьорював. По дорозі до школи думалося: треба бу-
ло сховати в погрібник рукопис, над яким сидів допізна. Поліну-
вався. Та невже так-таки сьогодні й прийдуть? А, Бог із ним, уве-
чері все одно діставати – чого слід залишати до тайника. 
Сніжок поскрипував, і добре думалося про вчорашні пригоди. 

Чому це мене, вчителя, отак посеред навчального року надумали 
брати на місячну військову перепідготовку, а директор не обстає за 
мною? Хто ж вестиме мої уроки? Якось дивно: у військкоматі днями 
сказали, що мене візьмуть до Києва. Якщо так, розміркував я, то 
треба наперед завезти свої рукописи до Києва, щоб потім дати їх 
комусь надійному або при нагоді завезти звідти до батьків на Жито-
мирщину: тільки там можна надійно сховати. Тому поспішив начис-
то переписати статтю «Добош і опришки, або Кінець шістдесят-
ництва» та й завіз оце вчора до сестри Надії, сховав під шухлядою 
в столі, де досі зберігаються мої книжки. Сестра й не знає про це. 
Тривожило одне: коли в суботу на автостанції в Переяславі 

брав квитка в касі, то мені дістався останній. А той старший чоло-
вік, що стояв у черзі за мною (у добротному кожусі), доброю ро-
сійською мовою цікавився, куди я їду, чи не до Києва? Може, 
йому вдасться дістати квитки, якщо не візьму сам. А потім він 
виявився посеред автобуса. Ще й оглянувся, коли рушали, усміх-
нувся до мене, як до знайомого. Від автостанції «Дарниця» в Киє-
ві теж їхали трамваєм разом (тоді ще не було станцій метро «Чер-
нігівська» та «Лісова»). Надто вже примітний у нього, майже 
білий, кожух. Та й навіщо він заговорював до мене? Про всяк ви-
падок, я майже механічно, за звичкою, набутою ще в студентські 
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часи, став при самих дверях і, ніби в останній момент щось згада-
вши, вискочив на якійсь станції метро в останній момент, коли 
вже пролунало: «Обережно, двері зачиняються». Він стояв у на-
ступних дверях того ж вагона. Я ще стиг побачити його здивовані 
очі за дверима поїзда, що рушив. Хотілося задерикувато помахати 
йому рукою, але стримався: чого дарма собак дратувати. Хай ду-
має, що це сталося випадково. 
Подамся до університету, може, на філологічному факультеті 

побачу когось знайомого. У жовтому корпусі, що на бульварі Та-
раса Шевченка, здибав Лесю Шевченко (я Лесі самвидаву не да-
вав). Виявляється, вона зараз улаштовується до аспірантури на 
кафедру стилістики, до Алли Петрівни Коваль. А мене до кафедри 
української мови не допустили, хоча завідувач професор Ілля Ко-
рнійович Кучеренко хотів узяти саме мене. Він був чи не єдиний 
позапартійний завкафедрою на весь університет. Мені вліпили 
трійку на державному екзамені з наукового комунізму, щоб не 
микався до аспірантури принаймні найближчі два роки, доки ста-
жу зароблю. А на те місце прийняли Ярослава, сина Михайла 
Стельмаха, хоча він учився не в нас, а в Інституті іноземних мов. 
Де мені, селянській дитині, борюкатися зі Стельмахами… Для на-
дійності рецензенткою моєї дипломної роботи призначили Ларису 
Кадомцеву, яка саме Стельмахові протеґувала. Лариса Йванівна 
чулася переді мною незручно: «Звичайно, ваша робота буде оціне-
на на «відмінно», але без відзнаки, бо у вас трійка з наукового ко-
мунізму. Як то ви так…» А так, що це мої кпини над науковим 
комунізмом боком вилізли. Або КГБ вже щось знало. Наприклад, 
ще як були ми на другому курсі, у коридорі підійшов до нас, гру-
пи хлопців, парторг філологічного факультету Мусієнко: 

– Пора, хлопці, думати про вступ у партію. 
– У яку? – по-дурнуватому спитав я. 
Більше до мене з такими пропозиціями не підходили. 
Гаразд, треба їхати до гуртожитку, на вулицю Ломоносова. 

У листопаді я передав там Вікторові Положію через Фаїну Форкун 
мій рукопис «Відкритого листа членам ЦК КПУ та депутатам Вер-
ховної Ради» заарештованого 6 липня 1972 року Василя Лісового. 
Треба спитати, чи все гаразд. Та Віктора знову нема. 

– Не треба було давати листа Вікторові. Йому не до того, в 
нього свої проблеми, – сказала Фаїна. 

– А що це Іван Сем’янів так шпарить у коридорі «по-
общому»? «Даби усєм било понятно»? – у стилі Проні Прокопов-
ни спитав я Фаїну, яка любила колись зі мною так дражнитися, 
знаючи мою ревність до чистоти мови. 

– А він тепер уже Ваня Сємйонов. Перевівся на російський 
відділ. Каже, що українська мова неперспективна. 
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Цього хлопця зі Снятина я знав ще десятикласником: він був 
переможцем філологічного конкурсу, що його проводила газета 
«Молодь України», а ми, філологи-старшокурсники, допомагали 
редакції відбирати переможців. Таке прищувате хлоп’я було, все в 
зеленці. А тепер вилюднів і, бач, «приобщился к великой русской 
культуре». Недарма я так і не зважився дати йому щось із самвидаву. 
І правильно зробив. У мене був непомильний тест: якщо людина 
непорядна в малому, то не довіряй їй великого. П’ять років я носив 
у портфелі самвидав, давав його читати десяткам людей – а ніхто 
мене не видав. З цим Іваном якось їхав я автобусом, розмовляємо. 
І раптом Іван: «Передайте, пожалуйста, на билетик». – «Що, – кажу, 
по-українському «какось неудобно»? – «Та хочу навчитися добре 
по-російському розмовляти», – каже мій Іван. – «Гнилизна в то-
бі», – подумав я тоді, а сказав: – «Що ж ми за філологи? На ко-
му ж українська мова триматиметься, якщо й ми будемо мати її 
лише за фах?» 
Отже, тепер Іванові українська мова вже навіть не фах. І не 

тільки в ньому була ця гнилизна. Бути в Києві послідовно украї-
номовним – то треба бути подвижником. Скільки разів я нари-
вався на: «Колхозник! Деревня! Да говори же ты по-человечески!» 
Фаїна: 
– Тут, Василю, така мертвечина настала, відколи ваш курс ви-

пустили… 
– Не в нас справа, Фаїно. Знаєш же, що вся верхівка шістде-

сятництва під арештом. У всьому Києві нема до кого живого слова 
сказати. 
Зайшов ще до кількох кімнат, де жили молодші філологи: нічо-

го нового. Через Валентину Штинько передавав вітання комусь 
так: «Скажіть, що я поки що живий». 
Ночував у сестри Надії на Празькій вулиці і заклав оту «бомбу», 

за яку мені досі на душі маркітно. До Віри Павлівни Лісової на цей 
раз не піду: якось зі служби вирвуся, не все ж мене в казармі три-
матимуть. Як то вона бідує з двома дітками, друге з яких народи-
лося через два тижні після арешту чоловіка? 
Уранці зайшов до куми Галини Клименко, яка мешкала біля 

теперішньої станції метро «Чернігівська» – «хвостів» ніби нема. 
Та й навіщо: і так знають, де я ночую, куди піду, коли виїду з Ки-
єва. Добре, що вчора «одірвав хвоста». 
На автостанції «Дарниця» першим упав мені в око син мого за-

вуча Петрашенка Олег. Сидить із якимось не відомим мені чолові-
ком і не знайомить мене з ним. То мусив я відійти від них та й чита-
ти собі щось. І в дорозі мовчали. А він же друг найкращого мого 
учня Івана Стіпахна. Раніше ніколи не мовчав до мене, хоч не був 
моїм учнем: минулорічний випускник. Дев’ятикласникові Іванові 
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першому в Ташані я дав дещо прочитати, розповідав про арешти в 
Києві. А потім дав листа Василя Лісового. Мій Іванко прийшов 
якось увечері блідий, з круглими від страху сірими оченятами під 
своїми шовковими віями. Боже, це я хлопця на смерть перелякав! 
Навіщо було давати йому того листа, воно ж іще дитина… 

– Щось сталося? 
– Та ні, нічого, – сказав Іван і поспішив піти. 
(Згодом виявилося, що Іван показав рукопис листа Лісового 

завучеві Петрашенку, а той доніс у КГБ). 
…Мої спогади обірвав окрик: 
– Василю Васильовичу, зачекайте-но. 
О, це я вже на вигоні. До мене наближаються два чоловіки ро-

ків тридцяти. Якісь непримітно-однакові, ніби стандартні. 
– У нас машина застряла, допоможіть-но штовхнути. 
Справді, на тім боці вигону, ліворуч, стоїть машина ГАЗ-69. Де 

б вона застряла: снігу й по ґульки не буде. А баюри замерзли. Та й 
стоїть машина на висипаній щебенем дорозі. І дітей он скільки 
йде до школи. Їм тільки скажи – за виграшку штовхнуть. 
А чоловіки в мент стали обіруч мене і вже тримають за лікті: 
– Ми з КГБ. Спокійно. 
– Та бачу, що ви з КГБ, – напрочуд спокійно відповідаю. 
– Що, чекали? Ходімо в машину. 
Оббиваю сніг, перше ніж заходити, а вони підштовхують. І це 

на очах моїх учнів. 
Далі все як у кіно. 30 км з Ташані до Переяслава подолали за кілька 

хвилин. Я намагався щось говорити до них нейтральне, та вони 
відповідали однослівно. Видно, що це тупі оперативники, які своє 
завдання вже виконали. Крім того, навряд чи вміють вони говори-
ти українською. А засвічувати свою російськість їм не велено. 
У Переяславі завели мене на горішній поверх райвідділення мі-

ліції: там виявилася кімната КГБ. Мавп’якуватий азіят років 
п’ятдесяти (ходив так м'яко, як мавпа) назвався старшим слідчим 
КГБ УРСР полковником Каравановим. Пропонує видати антира-
дянську літературу, яка, як йому відомо, в мене є. Це, мовляв, 
полегшить мою долю. 

– Такої в мене нема, – кажу. 
– Поїдемо побачимо, – з трудом добираючи українських слів, 

каже Караванов. 
Мене висадили біля школи і пішли ми з Каравановим до хати 

Полічів, де я винаймав квартиру. Голосно вітаюся з зустрічними, 
ніби нічого не сталося. Бо пам’ятаю, як мене тут одного разу ви-
бештала сусідка, яку проминув не привітавшись, коли вона пора-
лася в городі: 

– Бач, гордий який. І добридень не скаже. А ще вчитель… 
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На душі дивний спокій. Так ніби все раптом стало на свої місця. 
Скінчились мої невідступні тривоги, тяжке чекання, буденні клопо-
ти. Розв’язалися всі проблеми: зі школою, з аспірантурою і найскла-
дніша – з моєю… Ні, вже не моєю дівчиною. Головне ж – покінче-
но з цим затяжним чеканням, що спопеляло мою душу. Щоправда,  
з нового року я вже почав від нього відходити, довіривши свою ду-
шевну кризу паперові. А тепер ось вони все це заберуть, бо ж я полі-
нувався вранці віднести рукопис до погрібника… Пізніше я збагнув, 
що творча натура завжди має вихід із кризи: перетворити її в творчий 
задум, виносити і народити мистецький твір, як мати дитину. Зали-
шишся спустошеним, але вивільнишся від своєї муки. 
Коли ми з Каравановим ішли до хати, він усе пускав мене по-

перед себе – певно, щоб я не втік… У дворі сновигали такі ж де-
белі безликі чоловіки. Стояла – чомусь простоволоса – баба Ган-
на Поліч, моя господиня. Пильно подивилася на мене, ніби з 
докором, так гейби я вчинив щось недобре. Авжеж, біду приніс їй 
у хату. А вона була добра до мене і довірлива. Навіть про голод 
1933 року розказувала. 
Караванов ще раз запропонував мені видати антирадянські до-

кументи. Робити було нічого, я дістав із-під ліжка валізу, вийняв 
білу течку: 

– Ось це, можливо, вас зацікавить. 
Одначе вони взялися перебирати й трусити мої речі. Я сидів 

собі з обрушеною душею і нічого не сприймав близько до серця. 
Так ніби це відбувається не зі мною і не всерйоз. Ніби в кіно. Од-
нак розум підказує: треба б вирвати з маленького записничка де-
які аркушики з адресами й телефонами друзів, щоб їх не чіпали. 
Прошуся до виходку. Пускають… Потім знову сиджу в другій кім-
наті й кошу оком, чи не знайдуть рукописи статті «Кінець шістде-
сятників», які я заклеїв у пачку з вермішеллю. Не видно. Кажу: 
«Хочу щось з’їсти, бо вранці не снідав». Пускають мене до першої 
кімнати. Беру двоє яєць, хліб і сіль. Одне яйце випив, друге, від-
чуваю, не піде. Тим часом бачу, що пачки з вермішеллю перестав-
ляють туди-сюди, але не розпечатують. Чи то я такий хитрий, чи 
вони такі дурні? Тут, у Ташані взявся я написати статтю про 
останні події під назвою «Добош і опришки», інша назва «Кінець 
шістдесятників». Хотів осмислити те, що сталося 1972 року в на-
шому суспільстві. Текст вийшов доволі примітивний, хіба що назва 
добра. Правильна. (Цю статтю Анатолій Русначенко опублікував у 
книжці «Національно-визвольний рух в Україні. Середина 1950-х – 
початок 1990-х років». Київ, вид-во ім. Олени Теліги, 1998. С. 543-
550. Він переписував статтю з моєї кримінальної справи і наробив 
помилок. Не міг же я написати «шестидесятники» – тільки «шіст-
десятники». І дату поставлено «Січень – лютий 1987 р.». Коли ж 
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то було на початку 1973 року). Рукопис я ховав у погрібнику, де 
мав відро картоплі. Але мене оце сполошили, що ніби до війська 
на перепідготовку візьмуть, то я завіз рукопис до Києва та зали-
шив у сестриній квартирі. 

– Ось, – хваляться шмональники, – ми вам книги склали, а 
то порядку у вас не було. 
Таки не було, бо не мав я шафи: лежали книги на ґазетах уз-

довж стіни на долівці. Розмотують рулон шпалери. Ага, йдеться 
про конверти, які я мав намір зробити зі шпалери і розіслати в 
них лист Лісового… Знімають зі стіни, скручують у трубку і запа-
ковують стенд про Григорія Сковороду. І там крамола? Ну, тут 
уже без директора Родіона Васильовича Коломійця і завуча Вікто-
ра Йосиповича Петрашенка не обійшлося. Я намалював цей стенд 
на двох склеєних ватманських аркушах до 250-річчя Сковороди, 
що відзначалося 2 листопада 1972 року, вивісив його в кабінеті 
літератури, а директор через якийсь час зняв стенд. Присилає 
якось до мене ввечері шкільного сторожа Чуя, щоб я негайно 
прийшов до школи. Чвакаю болотом. Там є обидва завучі: Петра-
шенко та Шевченко Микола Антонович. 

– Що це ти понамальовував тут? Ось хрест, ось тризуб… 
– А як же церкву малювати, з серпом і молотом? І Біблію. 

А тризуб – де він тут? 
Ага, це вони трипалий підсвічник витлумачили як тризуб. Я й не 

думав так, малюючи. Бачив такого підсвічника в Лісових, то й нама-
лював. Так само, мабуть, і Микола Зеров написав про Київ з лівого 
берега: «Ця золотом цвяхована блакить» – та й загримів на Соловки. 
Завуч Шевченко намагається захищати мене, але Петрашенко 

наступає: за колядки і щедрівки, що я перед Новим роком почав 
розучувати зі своїми дев’ятикласниками в себе вдома. Усього двічі 
зібралися – і раптом перестали мої школярики приходити. Он 
воно звідки холодний вітер подув… Завуч Петрашенко, на відміну 
від директора Коломійця, партійний, тому проявив більшу пиль-
ність. Директора не приймали в партію, бо він під німецькою 
окупацією був. Злі язики може й брехали, що молоко німцям у 
людей збирав. Одна жінка не здавала молока, казала, корова не 
доїться. То він сховався в яслах під сіно (невеличкий сам). От жі-
нка увійшла до хліва: цірк, цірк у дійничку. А Родіон Васильович 
гульк із ясел, як Пилип з конопель: 

– Ага, ти казала, що корова не доїться! А німецьким солдатам 
молочка треба! 
Їй-Богу не брешу, кажучи, що Родіон Васильович бив себе в 

груди: 
– Я безпартійний комуніст! 
…Намагаюся захищатися: 
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– Та що ви мені тут допит улаштували, ніби якомусь «ворогові 
народу»? 

– Ти не пригай, не пригай. Ми тобі добра хочемо. Треба на-
вчальну програму виконувати, а ти націоналізм пропагуєш. 

– Колядки – націоналізм? 
– Програмою колядки не передбачені. Це релігія. Треба про-

граму КПРС пропагувати, а ти колядки. Речення для граматично-
го розбору з доповідей Леоніда Ілліча Брежнєва брати, а ти зі сво-
го Симоненка. 

– Кожен робить своє: я вчу дітей мови, а ви на уроках історії 
та суспільствознавства вивчайте програму КПРС. Хто що може, те 
й піднімає: один брилу, другий соломину. 
Згодом у селі поширилася чутка, що я намалював ікону і хотів 

вивісити її в школі, а директор не дав. І що я вчив дітей молитов: 
«Богородице Діво, радуйся, благодатная Маріє…» Мабуть, отой 
сторож Чуй під дверима підслуховував і оце таке вибрехав та пус-
тив селом. 

– А чого це ти моїх синів в опозицію записав? – питає Коло-
мієць. 
Його старший син Володимир видав кілька книжок віршів. 

А молодший, Олег, навчався зі мною двома курсами пізніше. Ми 
в літературній студії імені Василя Чумака (СІЧ!) здружилися. То 
Олег зізнався мені, що в селі Ташань Переяслав-Хмельницького 
району, яке я вже вибрав на розподілі, директорує його батько. То 
кому ж це я казав про опозицію? Може, говорив про яку-небудь 
позицію в якомусь питанні? З ким же я розмовляю в Ташані – 
тільки зі своїми учнями та вчителями. На інших людей часу нема. 

– Казав, казав, не крути. Іванові Івановичу та Анатолієві Ми-
колайовичу. 

– Хто це? Не знайомий з такими. 
– Учні улюблені твої, Стіпахно та Шевченко, яким ти націо-

налізм проповідуєш. 
Це мене вразило. Цих хлопців (другий – син завуча) я справді 

виділяв як найздібніших, тільки не перед класом, звичайно, але 
хіба це сховаєш? Я мав їх за друзів, адже вони всього на 8 років 
молодші за мене. Виходить, моїх школяриків уже допитують. На-
вряд щоб зі власної ініціятиви вони це сказали… Пригадалося, як 
Іван мені повідомив був (перелякані сірі оченята): «Петрашенко 
сказав, що ви в нас уже довго не будете…» Йокнуло тоді мені під 
серцем, але я не подав виду. 
А ще згадав я, як директор одного разу викликав мене до свого 

кабінету і став аналізувати мій урок, на якому він не був. 
– А я під дверима стояв, щоб не впливати своєю присутністю 

на хід уроку. 
– То це у вас такий педагогічний метод? 
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Декілька разів після того я підходив до дверей і різко відчиняв 
їх – з розрахунком ударити підслухача. Не вдалося. Петрашенко 
вичитував мені, що зайве розказую про Володимира Сосюру (ага, 
таки цитував я в 10-му класі: «І пішов я тоді до Петлюри, бо у мене 
штанів не було». Розповідав, як більшовики розстріляли і закопали 
Сосюру, а він вижив). Що підтримую націоналізм Івана Нечуя-
Левицького, згадую про голод і репресії. 

– А хіба голоду й репресій не було? По-моєму, дурити дітей – 
то найтяжчий гріх. 

– Голод був через неврожай, а в 1937 році репресовано було 
всього 62 тисячі комуністів. 

– А до 37-го, після 37-го і крім комуністів – скільки? 
Розмова тоді ні до чого не привела, хіба до висновку, що хмари 

наді мною густішають. Слава Богу, що ніхто не доніс, як я поза 
уроком підкоротив знаменитого вірша Павла Тичини: 

– Всіх до 'дної ями партія веде! 
…Годині о п’ятнадцятій Караванов велів мені роздягнутися. 

Прикликали сусіда оглянути мене. 
– А ви чому тут? 
– Це пойнятий. Так положено. 
Велять збиратися. 
– Що брати? 
– Нічого. Ви завтра повернетеся. Можете взяти рушник, мило, 

зубну щітку. 
На задньому сидінні мене саджають посередині між двох своїх. 

Щоб я не вискочив. Зупинилися на хвильку біля школи. У дворі 
шарварок, як біля розтривоженого вулика. Оце завдав я школі 
клопоту! Тепер дістанеться «трудовому колективу», що не виховав 
мене. Буде їм ідеологічна лазня. А що найгірше – тепер вибива-
тимуть із моїх школяриків – із найздібніших насамперед, кого 
найбільше любив, – оті зернятка добра, які я сіяв півроку. Чи 
залишиться після тої потолочі хоч що-небудь у їхніх душах? Про-
щайте, мої дев’ятикласники, мої шестикласники, мої четвертокла-
сники… Перші мої й останні мої учні. 
Чомусь зупинялися в Переяславі біля міліції/КГБ, потім помчали 

мене як великого пана до Києва, в обласне КГБ, що на вулиці Рози 
Люксембурґ. (Тепер Пилипа Орлика. Там Фонд культури, яким відає 
Борис Олійник. Об такі назви – Рози Люксембург, Карла Лібкнехта, 
Сакко і Ванцетті, Пальміро Тольятті – вся Україна язики ламає). 
Довго тримали мене в залі з телевізором та наглядачем у цивільному. 
Показували якийсь романтичний, про море, фільм, аж я зацікавився. 
Пізно ввечері посадили мене поміж двох чоловіків у чорну «Волгу», 
привезли на Володимирську, 33. З Ірининської вулички відчинилися 
ворота – і вони охоче проковтнули нас. 
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Великий порожній двір зі самотньою яблунею, що сиротою ту-
литься при стіні. Заводять мене в боксик метр на метр, зі вмуро-
ваною лавкою. Десь після півночі ведуть у камеру зі столом. Ста-
рий таранькуватий наглядач у чині прапорщика робить обшук. 
Вражає і дивує його майстерність: вийняв шнурки з черевиків, 
зняв металеві наконечники і вивернув шнурки: я б ніколи не до-
думався, що так можна. Що він там шукав? Дав гребінця: 

– Расчешись. Продуй нос. Растопырь пальцы. 
Заглядає у вуха, в рот, стукає мені зуби олівцем. Ніби циган 

коня купує. 
– Повернись. Нагнись. Раздвинь ягодицы. 
– О, ви як вухо-горло-ніс, – пригадав я жарт Василя Рубана з 

його самвидавської повісті «Помирав, уражений проліском, сніг». 
– Поговори мне, поговори… 
Справді, ліпше помовчати. 
– Повернись. Подними яйца. Покажи головку. Одевайся. 
Шнурків до черевиків, паска, краватки не віддає. Мабуть, щоб 

я не повісився на них. Ведуть до камери, побрязкуючи ключами, 
майстерно та гучно клацаючи пальцями. Велять мені тримати ру-
ки назад. Іду як великий пан: переді мною і за мною відчиняють і 
зачиняють двері. Але зсередини в тих дверях ручок нема. Завели 
на третій поверх, у крайню південно-східну камеру. Здається, 52. 
Холодно, бо кватирка відчинена. Нари з металевих штаб. У голо-
вах підвищення. Матрац, білизна, ковдра. У кутку велика кастру-
ля. Мабуть, це і є параша. Укрився додатково своїм синім благе-
ньким ще студентським пальтечком – і як потонув. 

…Чую як у тумані, що мене хтось душить! Доки дійшов тями –  
з камери виходить наглядач, гримнув дверима, залишивши сата-
нинський перегар тютюну та горілки. 
Як завтра з’ясувалось у начальника тюрми підполковника Са-

пожникова, це наглядач не міг мене добудитися, то зайшов поди-
витися, чи я живий. Спати треба ногами до дверей, з відкритим 
обличчям, щоб його «гражданину контрольору» було видно у віч-
ко. Що я живий. 
У заґратованій ніші над дверима – дві лампочки: сильніша на 

день і слабша – на ніч. Довго я вчився спати при світлі, що б’є  
в очі, аж доки не здогадався складати хустину смужкою вчетверо  
і накривати нею очі – цього не боронили. 
Отакий був мені день 20-річчя смерти Сталіна. 

ГРІХОПАДІННЯ 

Спочатку в камері мене тримали з валютником Ніколаєм Ка-
лашниковим, років 40-а. Жили ми мирно, хоча й без приязні. 
Страждав я від його куріння, кашляв, тиск мені піднімався. Аж 
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лікарка порадила мені покинути курити, бо в мене, мовляв, хроні-
чний фаринґіт. А я ж ніколи не курив, тільки кашляв від чужого 
куріння. Одного разу Калашников склав список на 51 особу, яким 
він збував валюту й цінності. Сказав: «50 евреев и только один 
русский. Некоторые уже в Израиле, а остальные не выедут». Роз-
повідав мені вульгарні історії з не відомого мені заможного, але 
кримінального життя. Зауваживши, що я до того ставлюся негати-
вно, дорікнув мені: «Ты еще хлеба не наелся!» Що, по суті, було 
правдою. Але не думаю, що головною моєю вадою. 
Почуття полегшення, яке настало з арештом, швидко змінило-

ся все наростаючим напруженням: слідчий Берестовський обстав-
ляв мене доказами, а я чинив спротив. Я місяць-півтора опирався, 
не давав свідчень. Хіба дещо явне – підтверджував. Я не знав мо-
литов, щоб гасити тривогу і страх. Узяв у бібіотекаря-завгоспа 
Шевченкового «Кобзаря» і почав вивчати його напам'ять. Не маю-
чи доброї пам'яті, я за кілька тижнів вивчив десь четверту частину 
«Кобзаря» і, коли співкамерник був на слідстві, ходив було каме-
рою чотири кроки туди-сюди і годин чотири читав собі з пам'яті 
Шевченка, зрідка підглядаючи. То було натхненне читання. Саме 
тоді я перейнявся Шевченком до глибини душі. Тепер уже з ви-
вченого й на годину в голові не лишилося, але зараз я вже стар-
ший віком за старого парубка Тараса Шевченка, тому став ще 
глибше розуміти скрушні його слова: «Якби з ким сісти хліба з'їс-
ти…» та гірку самоіронію: «А в мене діти не кричать І жінка не 
лає, Тихо, як у раї, Усюди Божа благодать – І в серці, і в хаті». 
Через місяць призначили мені іншого слідчого: Берестовського 

замінив Цімох Микола Павлович. (Десь у 1995 році я дізнався, що 
цей Цімох працює в адміністрації нашого ясновельможного пана Пре-
зидента Кучми.). Десь у середині квітня Микола Павлович сказав 
мені сакраментальну фразу: «Людині властиво захищатись, а ви не 
захищаєтесь. Тут дехто сумнівається в вашій психічній повновар-
тості. Доведеться проводити психіатричну експертизу». Отоді я по-
справжньому злякався. Я знав, що це означає: запроторять тебе у 
психіятричку, заколють тим галоперидолом і ти у свої 24 роки 
станеш людиноподібною худобиною… Це здалося мені страшні-
шим смерті. І я почав потроху поступатися. Спершу в тому, що, 
як мені здавалося, вони вже ніби й без мене знають. Я зізнався, 
що саме Василь Лісовий давав мені самвидав. Це для них не було 
новиною, бо вже в протоколі допиту від 3 листопада 1972 року 
було згадано моє ім'я (це я з'ясував, ознайомлюючись із матерія-
лами справи при її закритті). Лісовий, пояснюючи, як друкувався 
його «Відкритий лист», хотів обійтися без імен, але випадково об-
мовився і назвав справжнє ім'я друкарки Раї. Це тієї, з Немішає-
вого, до якої я завозив текст листа й папір та копіювальний папір. 
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Обмовився і зам'явся, відмовився далі говорити, попросив дати 
часу подумати. Через два-три дні з'являється протокол, де розпи-
сано (здається, власноручно), як друкувався лист. Друкарка Рая, 
звичайно, все підтвердила. Отже, я був «на гачку» вже в листопаді 
1972. Чому ж мене не взяли тоді? Навіть не викликали на допит, 
не попередили за Указом Президії Верховної Ради СРСР від 25 груд-
ня 1972 року «про недопустимість подальшого вчинення злочи-
нів»? Мабуть, «злочинів» у мене вже було достатньо для арешту, 
вони лише збирали на мене та на моє оточення додатковий мате-
ріял. Щоб «викорінити» всіх. 
Справу Лісового і Пронюка були вже закінчили і передали до 

суду, а тут, у зв'язку з моїми показами, повернули на дорозсліду-
вання. Мене приєднали до їхньої справи. Я під слідством був 
9 місяців, а вони, виходить, аж 17 місяців. Навряд чи додаткові епі-
зоди розповсюдження самвидаву додали їм терміну. Гадаю, Про-
нюкові з самого початку було заплановано максимум, 7 років ув'яз-
нення та 5 років заслання, а Лісовому трошки менше, 7+3. Та не 
в тому річ. Адже ледве чи не кожен епізод – це жива людина, яка 
ще перебуває на волі. Може, її й не посадять, але лиха вона обо-
в'язково набереться. На щастя, багато з цих епізодів «гасили» Лі-
совий та Пронюк. Вони не називали нових людей. Пронюк – той 
узагалі обійшовся двома заявами, на початку і в кінці слідства. 
А решта його відповідей були такі: «Запитання мені зрозуміле. Відпо-
відати відмовляюся з етичних міркувань». Ознайомлюючись із ма-
теріялами справи після закінчення розслідування, я захоплювався 
його твердістю. І думав собі: чому я так не зміг? Але ж – психіятри-
чка! Я би опинився там, якби не продемонстрував капітуляції. 
Найважливіше, що додалося до звинувачення Пронюка та Лі-

сового з моїх показів, – це 6-е число «Українського вісника» (на-
зване на обкладинці 9-м). Хоч воно випливло з чиїхось показів, 
але ця справа найбільше на моєму сумлінні. Адже УВ-6 так і не 
потрапив до рук КГБ. Потрапило інше, паралельне шосте число 
УВ – львівське, яке ще до арешту підготував В'ячеслав Чорновіл, 
а видали його Михайло Косів, Ярослав Кендзьор та Атена Пашко. 
Це про нього Чорновіл писав у записці Атені, офіційно переданій 
через слідчого: «Теплих шкарпеток більше не передавай, вистачить 
тих, що є». Тобто щоб припинили видання УВ. (Див.: Вахтанґ Кі-
піані. «Український вісник з підпілля». – Українська правда, 21.08. 
2002). У справі ж нашого, київського УВ-6 був на три доби затри-
маний Іван Гайдук, від якого я десь у кінці квітня чи на початку 
травня 1972 року одержав усю машинописну закладку того «Укра-
їнського вісника». Івана, здається, після цього виключили з фа-
культету журналістики. Це мій гріх, бо це я його виказав, рятую-
чись від психіатрички. 
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Набрався я тоді гріхів, як овечка реп’яхів – на всю решту жит-
тя… І якщо шукати ґлузду в покаранні, яке я сумлінно відбув, то 
це я тринадцять з половиною років покутував саме ці гріхи. І ще, 
може, покутуватиму їх мільйон років у чистилищі. Так що нехай 
пан Президент, нинішній і майбутні, знають, що на «Героя України» 
я не претендую. Бо я не герой. Бо потроху-потроху вичавлював із 
мене Цімох імена моїх друзів, яким я давав читати самвидав: Йо-
сип Федас, Юрко Скачок, Петро Ромко, Микола Глущенко, Фаїна 
Форкун, Анатолій Пилипенко… А декого слідчі так шантажували і 
дурили на допитах, що вони самі зізнавалися. Слідчий Цімох ди-
вувався: «Кого не виклич з ваших знайомих – усім ви давали сам-
видав. Комсомольцям, навіть комуністам! Чому ж ніхто з них не 
повідомив нам, щоб ми вас зупинили? Я за 10 років перед вами 
вчився в університеті на юридичному факультеті – чому ж мені ніхто 
ніколи нічого не дав?» – «Бо я мав справу з порядними людьми…» 
На мене прийшов подивитися Люшенко – кагебістський резидент 
аґентів і стукачів усього Київського університету. Він мав кабінет 
у ректораті. «Як це так, що я вас не знав?» – «А я вас знав…». 
З деяким «свідками» мені влаштовували зводини віч-на-віч – і 

я ганебно підтверджував, що таки давав їм самвидав. Скажете, це 
наївне виправдання, що я не вмів брехати? Але це так. І Лісовий 
не вмів брехати. Я не нарікав і не нарікаю на Василя Семеновича 
Лісового, що він реґулярно давав мені літературу самвидаву, а на-
рікаю, що ніхто не навчив мене, як поводитися, коли будемо заа-
рештовані. Не було таких інструкцій. Окрім морального закону в 
собі. У мені цей закон виявився заслабкий. Ця слабкість посилю-
валася тим, що я не вважав свої дії злочинними і не міг надивува-
тися, що слідство розцінює їх як злочини. Мені здавалося, що ка-
гебісти явно переоцінюють мене, а вже «українським буржуазним 
націоналістом» називають мене зовсім безпідставно. Бо який з 
мене, селянського хлопця, щойно після університету, «буржуй»? 
Та й слова «націоналіст» я тоді уникав, бо жупел негативу довкола 
нього тоді був непробивний. 
Так нехотя, під тиском, я виказав викладача англійської мови 

Феодосія Марковича Слюсаренка, який навесні 1968 року дав ме-
ні два відбитки праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифіка-
ція?» та фотоплівку. Його, мабуть, звільнили з роботи. Я виказав 
мого сільського приятеля Миколу Глущенка, якому дав на збері-
гання течку самвидаву. Я так потерпав за Миколу, аж він приснив-
ся мені, у сні я сказав йому знищити течку. І він її спалив! Таких 
дивовижних «зв'язків» під час слідства – першого і третього – в 
мене було кілька, особливо з рідними. У тих екстремальних умо-
вах чуття особливо загострюється. У тій течці, що спалив Микола, 
були знімки Василя Макуха, який самоспалився в Києві у листо-
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паді 1968 року. Мій друг Микола Глущенко був талановитим арти-
стом, але до цих подій не вступив до Театрального інституту. Піс-
ля цього – годі було й думати про вступ. Я нашкодив Василеві 
Тимофійовичу Скуратівському, від якого дістав фотовідбиток «Іс-
торії русів» і «Сучасної літератури в УРСР» Івана Кошелівця. Утім, 
слідчі часом могли підвести тебе до думки, що вони це вже зна-
ють, що хтось у цьому вже зізнався і тобі нема сенсу відмагатися, 
тільки погіршиш своє становище. Кагебісти ж на брехню школу 
кінчали! Звичайно, більше гріха на тому, хто ставив мене перед 
таким вибором. Але мій гріх – на мені. 
Я відступав поволі, мої «чистосердечні зізнання» не раз «горіли», 

бо виявлялося ще щось нове. А все ж таки від диявола я відкупився: 
коли мене влітку 1973 року таки повезли на психіятричну експертизу, 
то я вже не дуже боявся, що мене там заколють галоперидолом. Екс-
пертизу вела Наталка Максимівна Винарська. Її знає весь криміна-
льний світ України. Це 13-е відділення «Павлівки». Я там пробув 
18 діб. Наталці Максимівні, мабуть, не давали вказівки визнавати 
мене психічно хворим, бо я вже «розколовся», то вона й не старала-
ся. Поставилася до мене загалом доброзичливо і написала висновок, 
що я осудний. Підозри, почерпнуті з моїх записників (що не хочеть-
ся жити після своїх поразок та арешту шістдесятників), визнано було 
юнацьким перебільшенням, доволі поширеним. До речі, В. С. Лісо-
вого теж провели через психіятричну експертизу. Підставою для сум-
нівів у його психічній повновартості було, зокрема, те, що він ходив 
на могилу своєї матері і довго там сидів. 
Досиджував я слідство з 26-літнім тоді Леонідом Кобринським, 

ніби з Харкова, ніби теж за статтею 62-ою, ніби за російський 
самвидав. Пізніше, в таборах і після них, я допитувався, чи знав 
хтось такого дисидента з Харкова – ніхто не знав. Ми люди різ-
них культур і мов, але одне одному ніякої шкоди начебто не за-
вдали. Тільки його куріння мені дошкуляло. 

«Справу Пронюка, Лісового і Овсієнка» бригада слідчих на чолі 
з Каравановим завершила десь у жовтні 1973 року. Ознайомлюю-
чись із її матеріялами (здається, 47 томів по 200—300 аркушів), я 
мав нагоду підчитати самвидавську і закордонних видань літерату-
ру, якої доти не читав: вона проходили у справі Пронюка чи Лісо-
вого. «Вивід прав України», зокрема. Це були відбитки, зроблені на 
машині «ЕРА». Нам би таку машину! А то дзьобали по буквочці на 
друкарських машинках… Тоді я побачив протоколи допитів Євге-
на Пронюка: запитання довжелезне, а відповідь на два рядочки: 
«Запитання мені зрозуміле, відповідати відмовляюся з етичних 
міркувань». 1981 року і я за прикладом Пронюка так само провів 
усе слідство. А тут я поки що з'ясував, як мене «розкручували» та 
дурили, побачив, скільки помилок я наробив. Читаючи протокол 
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допиту моєї дівчини, до якої теж добралися, і, що особливо при-
кро, не без моєї вини, я нараз гостро відчув усю глибину втрати. 
Геть недоречно мене здушили сльози, це побачив Цімох і зробив 
такий жест: припалив цигарку та подав мені. Курці вважають, що 
цигарка заспокоює. Я взяв, хоч вона мені була ні до чого. Між 
іншим, Цімох під час слідства пропонував улаштувати з нею зво-
дини віч-на-віч, хоч ніяких розбіжностей у її та моїх показах не 
було. Я категорично відмовився: побоявся такого психологічного 
навантаження в присутності слідчого. Та й вона зрозуміла б, що 
це «побачення» – на моє прохання. Я не хотів такого лукавства. 
Якось, зауваживши, що Цімох робить зусилля над собою, під-

ганяючи мої дії під кримінал, я сказав йому: «Хіба ви не розуміє-
те, що ви робите?» На що Цімох відповів: «Нічого, наша справа 
нас переживе». Не пережила, Миколо Павловичу… Утім, чому ж? 
Ніхто вас до криміналу після моєї реабілітації не потягнув. Може, 
маєте вже солідну пенсію від держави, проти постання якої боро-
лися. А колишні в'язні – хто 49, хто 71 гривню… 
Незадовго перед судом слідчий показав мені список адвокатів 

(чоловік з 15), з-поміж яких можна вибрати собі захисника. Нікого з 
них я не знав, то слідчий підказав: «Ось Гертруда Іванівна Денисен-
ко. Хороший адвокат». – «Хай буде Гертруда Іванівна, мені все од-
но». Тоді мені на обличчі висипали якісь прищі, як у підлітка. Лі-
карка змазала їх зеленкою. І якраз мене викликала адвокатка. 
Мабуть, я мав жалюгідний вигляд. Вона порадила мені розказати 
судові те, в чому я ще не зізнався. А головне, що вона сказала: 

– Звичайно, ви розумієте, що ваша діяльність для радянської 
влади – що комариний укус для слона. 

– Авжеж. За це комара убивають. 
(Але, Гертрудо Іванівно! Ваш імперський слон таки здох. Ще за 

мого життя. І, смію вважати, що в тому числі й від моїх «комари-
них укусів»). 
На суді, що розпочався 26 листопада 1973 року і тривав з пере-

рвами до 6 грудня, я вже мусив казати, що визнаю за собою вину, 
що моя «діяльність» (так вони величали ознайомлення друзів із 
самвидавом) завдала шкоди державі і що я за цим жалкую. 
Я тримав у руках зшитий цілою книжкою обвинувальний висно-
вок сторінок на 100 і годин три переказував свої «злочини». Лісо-
вий та Пронюк сиділи в одній загорожі, а я окремо. Це щоб вони 
на мене не вплинули. Мені було соромно, але я зіграв узяту роль 
до кінця спектаклю. (Наш суд детальніше описаний у нарисі про 
Василя Стуса, первісної цілісности якого я не посмів порушити). 
Тяжко пригнічених страхом друзів моїх, допитавши, виводили з 
зали. Мені охорона не давала дивитися на публіку. Тільки один 
знайомий студент-юрист, що не був свідком, зважився привітати-
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ся зі мною кивком. Коли виводили «мою дівчину», вона незрушно 
дивилася на мене через плечі наглядачів, доки не зачинилися за 
нею двері. Мабуть, вона розуміла моє становище і не осуджувала 
мене (бо ще й написала мені в неволю одного листа). 
Лісовий займав тверду позицію, хоч давав деякі пояснення. 

Пронюк до кінця витримав свою лінію неучасті в слідстві й суді, 
тільки зробив заяву про це. Кагебісти мені до кінця не повірили 
(бо вирок же насправді постановляв не суд) і дали 4 роки ув'яз-
нення. І спасибі їм, що не випустили мене з зали суду на волю. 
Бо якби випустили, то це означало б, що я остаточно зламаний. 
З моїм «загостреним почуттям справедливості» (так визначила На-
талка Винарська) мені залишалося б хіба повіситися. Або, щонай-
менше, спитися. Така доля зламаних людей. Мене ж, спасибі ка-
гебістам, послали в табір. На вишкіл і на реабілітацію. 
Досі мені гірко, що через мою нетвердість постраждали мої 

друзі. Виключили з університету Фаїну Форкун, Івана Гайдука, 
Йосипа Крука, Михайла Якубівського. Звільнили з роботи Феодо-
сія Марковича Слюсаренка. Зазнали переслідувань Петро Ромко, 
Василь Скуратівський. Та кожен, кого викликали на допит – по-
терпілий. Особливо ж тяжко довелося Михайлові Якубівському, з 
яким я рік мешкав в одній кімнаті гуртожитку і він прочитав пра-
цю Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». На допитах 
він не приховував своїх симпатій до мене. Як я дізнався значно 
пізніше, 18 березня 1974 року за окремою постановою Київського 
обласного суду в нашій справі на філологічному факультеті відбу-
лися комсомольські збори, де Якубівського виключили з комсо-
молу. На тих зборах професор Маргарита Карпенко сказала: «Вам 
потрібно було на Василя заявити, тоді б ви були на коні. А тепер 
нам треба вести боротьбу за чистоту своїх рядів!». Професор Вале-
нтина Миколаївна Поважна прорекла: «Жити в одній кімнаті і не 
знати, що робиться в портфелі сусіда, – це, вибачте, не по-ком-
сомольському!» Олесь Іванович Білодід, син автора теорії «двомов-
ности українського народу», сказав: «Це паршива вівця, яка ніколи 
не повинна бути в нашому університеті!». 30 березня М. Якубівського 
виключили з університету. Мало того, його, відмінника і таланови-
того поета, запроторили до психлікарні. 11 місяців психушок, понад 
500 сильнодіючих ін’єкцій-нейролептиків – це страшніше моїх 
13,5 років ув’язнення. Це страшніше смерти. І ніхто за цей злочин 
не відповідає! (Див. його блискучий нарис «Фабрика душогубства» у 
ж. Зона», ч. 3 1992 р., с. 191—201, а також мою статтю «Двадця-
тип’ятилітник»). 
Часто ходжу я тепер мимо «Іванової хати» на вулиці Володи-

мирській, 33. Як стати навпроти будиночка приймальні, де баре-
льєф М. Грушевського, то за деревами в глибині проглядає фрон-
тон триповерхового будинку. Ото й був «слідчий ізолятор КГБ при 
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Раді Міністрів УРСР». Тепер там ніби вже нема камер. Десь там 
були й три або чотири дворики для прогулянки – як у колодязі: з 
одного боку сама тюрма, а з решти трьох – стіна в три поверхи 
висотою. Видно хіба наглядача над головою та клапоть неба. Це 
звідти Євген Сверстюк якось почув голос Василя Стуса: «Господи, 
яке небо!». Василь, мабуть, теж сидів на третьому поверсі, бо і 
йому було видно вершину телевежі, що стояла тоді на Хрещатику, 
та ще вершину акації, яку зрубали навесні 1973 року, бо почали 
будувати отой будинок у глибині: жодного вікна з боку тюрми, а 
коло бічних вікон – колони! 

Бальзаку, заздри: ось вона, сутана, 
і тиша, і самотність, і пітьма. 
Щоправда, кажуть, спати надто рано, 
ото й телющиш очі, як відьмак, 
на телевежу, видну по рубінах, 
розсипаних, мов щастя навісне. 

(20 січня 1972) 

Мене довго не брали на етап, бо відбувся ще касаційний суд, 
хоч я касаційної скарги не подавав. Може, подав Пронюк чи Лі-
совий, а затримали то всіх. Уже я попросив коротко постригти 
мене, бо до арешту носив чималу гриву. Аж ось викликав мене 
якийсь дебелий чолов'яга з добре помітним шрамом через усю по-
дзьобану щоку, схожу на поліського деруна. Назвався Рубаном. 
І став щось таке верзти, що я подумав: «Або він дурний, або я бо-
жеволію». Розпитував, чи не залишив я чогось нерозказаного, щоб 
не ятрило душу, щоб не довелося наново розпочинати слідство. 
Що можу розповісти про своє оточення, про викладачів, про на-
строї студентів. Чи не чув я про які-небудь студентські організації. 
А головне: от поїдете в таке середовище, де є люди, в яких руки по 
лікті в крові. То будьте обачні, щоб не втягнули вас у нові злочини. 
Ми ж посилаємо вас на перевиховання, ви ж наша, радянська лю-
дина, ну, збочили трохи, помилилися. Як на мене, то, може, треба 
було б вас відпустити з зали суду додому. Але термін 4 роки може 
бути й скорочений, якщо будете себе добре поводити і допомагати 
нам запобігати злочинам. Аж тут до мене дійшло: та це ж мене агіту-
ють у «сексоти»! (Про цього «вербувальника» мені пізніше розповідав 
Петро Винничук: Юнаки з огненної печі. / Харківська правозахисна група. 
Упор. В. Овсієнко. – Харків: Фоліо, 2003. – С. 46). Зразу після ви-
знання себе на суді винним мені не дуже випадало займати рішучу 
позицію. Я щось там промимрив, то він мене викликав ще раз. 
Щось таки я там написав. Ні, не згоду співпрацювати, а щось про 
настрої. Але! Коли я буду висуватися кандидатом на Президента 
або хоч на депутата, нехай мої опоненти дістануть той папірець і 
матимуть доказ, що я теж «сексот». Якщо в цьому постгеноцидно-
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му суспільстві ґенерал КГБ Євген Марчук набирає на президентсь-
ких виборах 8% голосів, то й мені нема чого боятися такого комп-
ромату. Тим паче, що я не збираюся ні в президенти, ні в депутати. 

ПЕРШИЙ ЕТАП 

Усі колишні політв'язні діляться враженнями про перший етап, 
то й я розкажу. 
З київського «кагеб'ятника» мене взяли на етап приблизно 

28 березня 1973 року. Бо в дорозі я був 16 діб, а прибув у табір 
12 квітня. Привезли мене воронком у якийсь закуток вокзалу. На-
чальник конвою десь відійшов, а солдати-конвоїри стали розпиту-
вати мене, чому я такий особливо небезпечний, що мене одного 
возять? Вродливий такий солдатик, виразний українець (чи то я за 
рік відвик від нормальних людських облич?) наївно казав: «Анти-
радянська агітація? Ану, загітуй мене!». Не випадало мені в такому 
становищі агітувати конвой. Завели мене у вагон «столипін», уже 
начинений карними в'язнями, в останню камеру, в «трійник», по-
руч з купе для конвою. У «трійнику» три полиці, а я один, як ко-
роль, коли в інших камерах переповнено. Скоро я відчув переваги 
свого «особливо небезпечного» статусу. У сусідньому трійнику, чую, 
три жінки. Їдемо довго, майже добу. Жінки перемовляються з су-
сідніми камерами. Я стараюся відмовчуватися, бо до мене особлива 
увага конвою, не дозволяють. Мова жінок так само щедро переписа-
на добірним російським матом, але в специфічному жіночому ва-
ріянті. Оце він і є – «великий, могучий, прекрасный русский 
язык», згубність якого для своєї української душі я збагнув ще в 
студентські роки і сказав собі: «Ні, це не моя мова, не моя культура. 
Не сквернитиму я свої вуста російським матом». Я пройшов етапи 
і такі помийні ями, як табори у Вільнянську та Коростені, але з 
моїх вуст за жодних обставин «не вискочить» матюк. Навіть якщо 
мені щось важке на ногу впаде. Бо в мені така гидота не сидить. 
Карні просять: «Девочки, спойте что-нибудь!». І «девочки» хрип-

лими голосами заводять на мотив популярної тоді пісні про літо: 

«Я так хочу, чтобы сало не кончалось, 
чтоб оно за мною мчалось, 
за мною вслед. 
Сало, ах сало…» 

А ще більше мені сподобалася частушка: 

«Ах подружка дорогая, твой сидит и мой сидит. 
Давай Брежневу напишем, может, их освободит». – 
«Ах подружка дорогая, я ему писала, 
А он пишет мне в ответ: «Х… бы ты сосала». 
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Геніяльно. Отак Брежнєв і відповідав. 
Уночі один солдат, як тепер у Росії кажуть, «с лицом кавказс-

кой национальности», порозумівся з однією з «девочек» і з дозво-
лу свого лейтенанта заліз до неї на нари. Виразно чути характерне 
чвакання. «Девочка» заробляє шанс достроково звільнитися, наро-
дивши дитину в неволі. 
Далі – більше. Привезли в Харків, на знамениту Холодну Гору. 

Лазня і прожарка одягу та речей – від вошей. Мене відокремлю-
ють і ведуть у підвальне приміщення. Замість стелі – напівкруг-
лий звід. Двоє нарів. Нари – це суцільний металевий лист, мілі-
метрів 10 товщиною, у головах трохи загнутий угору. На залізних 
вмурованих стовпах. Замість стільця – такий же металевий півмет-
ровий куб. У стінах – металеві кільця з ланцюгами. На вікнах по-
трійні ґрати. Двері теж, здається, потрійні: одні суцільні, а зсере-
дини та ззовні – з ґрат. Коли приносять баланду – простягаєш 
руку по миску або тюльку далеко-далеко в кормушку, аж по лі-
коть. Я гадав, що це так і треба. Що на Холодній Горі всі камери 
такі. Аж одного разу «баландьор» крадькома спитав: «За что тебя?» 
Тоді я збагнув, що це я в камері смертників! І «баландьор» має 
мене за смертника. Я не став протестувати, бо боявся опинитися 
разом з карними. Згодом, слухаючи у запису спогади Оксани Яків-
ни Мешко, я впізнав, що вона теж була десь тут. (Див.: Оксана 
Мешко. Свідчу. Записав Василь Скрипка. Бібліотека журналу «Рес-
публіка». Серія: політичні портрети. ч. 3.– К.: УРП, 1996.– С. 32-
34. І хлопці з Росохача – теж: Юнаки з огненної печі. – С. 47, 85). 
Через два з половиною роки я знову побував тут і знайшов на-

пис: «Степан Хмара, ст. 62 ч.1, 7 р.». Отже, вічно переповнена Хар-
ківська пересилка не мала для політв'язнів іншого місця, як каме-
ри смертників. 
Далі – вошива Рузаєвка в Мордовії… Ні, це у вересні 

1976 року тут на мене напали блощиці. Тільки ляжеш на нижні 
нари – зараз стрибають на тебе з верхніх. Ляжеш на верхні – 
стрибають зі стелі. Я тоді кілька діб тулився на вузенькій лавці, де 
блощиць було найменше. Хоч камеру чимось покропили (мене 
годин чотири тримали в туалеті), хоча сморід був неймовірний – 
блощиць ніщо не брало. 
Перекинули в Потьму. Тут, нарешті, мене звели з іншим в'язнем. 

Кузін з Орла. Стаття 70. Аналог нашої 62-ї. Російський дисидент. 
За самвидав. Розповідає цікаві речі, згадує відомі імена: Сахаров, 
Григоренко, Якір, Красін. Але говорить суцільним матом. Доти я 
не чув такої багатющої, барвистої «матєрної» мови. Назва кожної 
речі, кожна дія, виявляється, може бути висловлена цією мовою, 
якщо, до того, ще вміло манипулювати інтонацією й жестами. Куди 
там нашому недоучці Кучмі! Дивовижна нація, яка сприймає і 
осмислює світ через відомі органи й у світлі відповідних стосунків. 



 45

«МОРДОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

З ним же, з Кузіним, привозять нас удень 12 квітня 1974 року в 
табір ЖХ-385/19, що в селищі Лісне (посьолок Лєсной) Зубово-
Полянського району. Перше, що вражає, – великий простір. Ме-
трів 400 × 300. Ні, це страх простору! Адже я понад 13 місяців провів 
у камерах. Хочеться сховатися в куток, притиснутися до стіни, щоб 
був надійний захист хоч би з одного боку! (Згодом мене так вразила 
відкрита кінозала у Вільнянську, де сиділо та юрмилося три тисячі 
в'язнів). Нас завели до штабу, прошмонали і пустили в зону – до 
приходу начальства. Боже, стільки людей! І всі однаково сірі! Стри-
жені, як раби єгипетські. У бушлатах і шапках. Як я їх буду розрізня-
ти? Ага, в кожного бірка з прізвищем: «Отряд… Бригада…» 
Тут уже теж весна. Багато дерев, що от-от зазеленіють. Хтось 

виліз на дерево і прикріплює шпаківню. Згодом я його впізнав: це 
був Кузьма Матвіюк. З ним ми подружили. 
Доки нема начальства, до мене підійшов здоровенний вуйко, 

називає прізвище: Микола Кончаківський. Питає, звідки, який 
термін. «Нічого, пане Василю, відсидите не гірше людей. Ось я 
вже двайцять шостий рік тягну, всього маю двайцять дев'ять. Як 
пішов у трийцять дев'ятому на польсько-німецьку війну – досі 
воюю». Тоді мої 4 роки зіщулилися і стали такими маленькими… 
Ніхто мене досі не називав паном, а тут усі панове, господа,  

а до литовців слід звертатися «понас». Виявляється, правду писали 
в самвидаві: тут половина в'язнів українці! Усіх в’язнів десь 300-
350 чоловік. Удень більшість у робочій зоні, а коли після шостої 
сипнула та маса через вахту в житлову! Тим часом мене переодяг-
нули в зеківське та відвели в барак першого загону, де живе об-
слуга, і сказали завтра виходити на роботу кочегаром ПСХ («паро-
силовое хозяйство»). Після вечері на честь мого прибуття «завари-
ли чай». По обидва боки довгих столів прямо надворі сіло чоловік 
20 українців і кілька неукраїнців та й розпитують мене, хто та що. 
Дали мені «довгограючу» цукерку, пустили по колу за сонцем гор-
нятко міцного чаю і навчили: сьорбнути два рази і передати далі. 
Я почав був розповідати свою історію, як воно було, та Ігор Крав-
ців, інженер з Харкова, мене остеріг: «Пане Василю, покаєтеся 
іншим разом. А зараз – тільки те, що є у вироку». 
Вироку в мене на руках не було. Його за кілька днів перед етапом 

забрав начальник СІЗО КГБ підполковник Сапожников: «Он вам не 
нужен». Надто він був інформативний. (Тому публікую його в цьому 
виданні). Згодом була нагода передати вирок із зони на волю, від-
так за кордон – та не було його в мене. 
Тут третина засуджених – такі ж як я, за антирадянську агіта-

цію і пропаганду. Декотрі так само недосвідчені в подібних спра-
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вах і теж пережили схожу до моєї драму шантажу і лукавого ви-
знання вини. Одразу полегшало на душі: не я один такий. Авжеж: 
не мавши ніякого гарту, у свої 23 роки постати сам-на-сам проти 
такої страшної репресивної махини, яка перед тобою видушила 
десятки мільйонів людей, протистояти їй цілий рік, не маючи з 
ким порадитися, – не кожному під силу… 
Мене познайомили зі старійшинами. Це українські повстанці. 

Люди рідкісних біоґрафій, твердої позиції і високої моралі. Я це 
кажу дуже відповідально. Скажімо, Дмитро Синяк, який мав 
20 років ув'язнення, або Микола Кончаківський – 29 років ув'яз-
нення, Роман Семенюк – 28 років. Був Іван на прізвище Мирон – 
25 років, Михайло Жураківський – 25 років, двадцятип’ятилітник 
отець Денис Лукашевич. Василь Долішній, який у 16 своїх рочків 
дістав за повстанський рух 10 років ув’язнення, а тепер має 7+3 за 
антирадянщину. Я близько з ними зійшовся, вони ставилися до 
мене як до сина, хоча здебільшого самі вони – постарілі в неволі 
парубки. З чистою юнацькою психологією, з пієтетом до матері, 
до дівчини. 
Само собою, подружився я з молодшими хлопцями. Найближчи-

ми моїми друзями стали Зорян Попадюк із Самбора, Любомир Ста-
росольський зі Стебника. Ці навіть трошки молодші за мене, 1953 і 
1955 року народження. Петро Винничук та Микола Слободян з Ро-
сохача. Трохи старші – Кузьма Матвіюк з Умані, Ігор Кравців з Хар-
кова та Гриць Маковійчук з Кременчука, Сергій Бабич з Житомир-
щини (у нього дві втечі, вже побував на особливому режимі). 
Третину зони становлять антирадянщики різних національнос-

тей і відтінків, третину – партизани українські, литовські, латись-
кі й естонські, третину – категорія, яку толерантно називали «за 
війну». Хто винен, хто не винен у співпраці з німецькими окупан-
тами – не нам розбиратися, бо багато кому ті справи відверто фа-
брикували, щоб підтримувати в суспільстві атмосферу страху: 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 
Отут за перший рік я пройшов такий курс «мордовського універ-

ситету», з яким за інтенсивністю становлення як особистості можна 
порівняти хіба перший курс Київського університету. У цьому сере-
довищі я швидко оговтався і вже під кінець 1974 року брав участь в 
акціях протесту, які там відбувалися. Режимні умови цього табору 
описані в книжечці «Світло людей», то не буду на них зупинятися. 
Зазначу лише, що мав я там одне побачення з батьком на добу та 
одне коротеньке, а також на добу – з матір'ю та сестрою Любою. 
Уперше батько приїхав тоді, як умер маршал Жуков. Батько слухав 
по радіо про похорон і став згадувати, як солдати поважали Жукова. 
«Ми воювати, а ви…» – «Ну і що ви мені завоювали? Тюрму?» 
З огляду на підслушки розмову перевели на інше. 
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Вдруге батько приїхав на коротке побачення, за дві тисячі кі-
лометрів – на одну годину. Побачення через стіл, у присутності 
прапорщиці Маші. (Пізніше вона мене ошелешила дивовижною 
фразою. Розпечатала мого пакунка та й ізрекла: «Здеся вложены 
неположенные вложения!») Прапорщиця Маша вимагає говорити 
«на русском». Я почав суперечку, що не буду розмовляти з рідним 
батьком тюремною мовою. Вона пригрозила, що припинить поба-
чення. Батько все одно російською говорити не вміє. Тоді вона 
дозволяє батькові говорити, як може, а я таки мусив принизитися, 
бо шкода було батька. Мою принциповість він би не зрозумів і не 
схвалив. Більше я батька не побачив. Ні, коли навесні 1976 року 
йому стало дуже зле і з'їхалися прощатися всі мої брати і сестри, 
то й я там був. Привиділося вві сні, що батько лежить на лавці 
серед хати, як звикле кладуть покійників, а ми всі стоїмо довкола. 
Але батько ніби ще дихає. Тоді він не помер. Десь через місяць, 
проти 8 травня, приснилося мені, що випали всі пломби з зубів, 
які мені днями поставили. Я зрозумів, що це помер батько. Під-
твердження дістав листом аж 21 травня. Той лист ходив бозна-де. 
У 19-й зоні була доволі багата бібліотека, зібрана в'язнями. 

Адже можна було замовляти літературу через магазин «Книга – 
поштою» і передплачувати радянську пресу. Зарубіжну – ні. Оде-
ржувати літературу бандеролями чи посилками вже давно не мож-
на. У бібліотеці є невелика зала з декількома столами, з підшив-
ками газет. Я сидів там вечорами та по неділях і перетрубив 
величезну купу книг. Зокрема, з півметра «Истории России с древ-
нейших времен» Сергія Соловйова у 29 томах та трохи менший «Курс 
русской истории» Василія Ключевського. Потім – «Русская история 
с древнейших времен», «Русская история в самом сжатом очерке» 
М. Н. Покровського. – 4 томи. Бо ж нашого «буржуазно-націона-
лістичного» Михайла Грушевського там не було. До пізнання суті 
Російської імперії я дійшов через цих істориків. Згодом їх пере-
трубив і Василь Стус, після чого написав «О вороже, коли тобі 
проститься…». Саме так, «о вороже», а не «народе мій», як здебіль-
шого публікують, записав він мені, а я вивчив пізніше на Уралі. 
Далі там було: «Державо напівсонця, напівтьми». Ні! «Державо 
тьми і тьми, і тьми, і тьми!» Я ж, вичитавши, що Москва стоїть на 
Кучковому болоті, склав тоді найкоротшу програму для майбут-
ньої Партії зелених: «Реставрувати Кучкове болото». Лише тоді у 
світі настане спокій. Москва проковтнула надто великі шматки і 
не може їх перетравити. Її невстояна кров колотитиме світом ще 
кілька століть. 
Якось заходить Василь Долішній: «Правильно, пане Василю, 

вчіться. Вас сюди послали на вишкіл». Роман Семенюк: «Що, пане 
Василю, вчитеся?» – «Вчуся, пане Романе. А ви?» – «Усе, що мені 
треба, я вже знаю». Авжеж, у пана Романа 28 років ув'язнення. 
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Усього про Мордовію тут не розкажеш. У нарисі про Стуса чи-
мало написано, також у статті «Мордований союз» – про союз 
українців і євреїв проти спільного ворога, російської комуністич-
ної імперії. 
У зону неодноразово приїздила так звана українська громадсь-

кість на чолі з кагебістами. Вчені й трактористи. Викликають нас 
на «виховні бесіди». В одній з таких бесід у жовтні 1975 року я 
дуже круто з ними поговорив, бо якраз тоді жінки-політв'язенки 
на жіночій зоні в Барашево тримали тривалу голодівку з вимогою 
лікувати Василя Стуса. Голодували поетеса Ірина Калинець, худо-
жниця Стефанія Шабатура, Надія Світлична, Ірина Сеник, Окса-
на Попович, з ними литовка Нійоле Садунайте… Було, що Ірина 
Калинець тримала сорокаденну голодівку. Тож коли ці «представ-
ники громадськости» спитали, які в мене є побажання, я сказав 
їм: «Поверніть ті речі, які позабирали у жінок-політв’язнів, щоб 
вони припинили голодівку». А в них позабирали вірші, вишивки, 
малюнки, екслібриси. – «Ну, а якщо їм подобається голодувати?» 
Я тут вибухнув і назвав їх фашистами. За це мене 30 жовтня 
1975 року з 19-ї зони перекинули в зону 17-А, в селище Умор (по-
мордовському), посёлок Озёрный. Це вже Тєньгушовський район. 
А 30 жовтня – це ж якраз День совєтського політв'язня. У цей 
день мала бути голодівка. Я написав напередодні досить таки різку 
заяву протесту, заадресував «США, Нью-Йорк, ООН, Комітет 
прав людини» і вкинув до скриньки з написом «Для жалоб и заяв-
лений». Тобто вручив адміністрації. Згодом вона пішла мені до 
третього звинувачення. 
Десь на початку січня 1976 року мене звозили з 17-ї зони до 

19-ї – в карцер. За що? За нечемність. Лейтенант Улеватий увече-
рі прийшов робити обшук у моїх речах. Я взяв зубну щітку та ру-
шника і демонстративно вийшов у коридор до умивальника. Уле-
ватий за мною. «Где вы взяли такую рубашку?» – «У вас украл». 
А ця спідня сорочка справді була надто біла, як для зони: мати 
недавно прислали. Улеватий викликав мене на розмову в кабінет. 
Він молодий та гарячий – і я такий. У розмові я сказав, що суду 
він не мине. Висновок: «угрожал начальнику». А ще я випадково 
засидівся біля діда Володимира Казновського в санчастині і – «не 
явился на политзанятие, а пришел за 5 минут до окончания». 
15 діб карцеру. Фактично відсидів 14, бо етапний день там середа. 
Сиділи ми вдвох з Авґустом Рейнґольдом, доктором права Тарту-
ського унівеситету. Без постелі. Нари відстібуються на 8 годин, а 
то сидіти на стовпчику діаметром сантиметрів 15, або ходити. Без 
виводу на роботу, а це означає на голодному пайку: гаряча їжа раз 
на дві доби, без жирів і цукру. Але щодня 450 г хліба, окріп і сіль. 
Одного вечора відчиняється «кормушка», і рука наглядача подає 
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два грубі шматки хліба. Ми з Рейнґольдом мовчки переглянулися, 
взяли і негайно з’їли хліб. Ще одного разу ледве відхилилася «ко-
рмушка» і на підлогу впало два цукерочки в обгортках. Ми їх на-
гайно з’їли, а обгортки згорнули та в парашу (то була виварка). 
А вони плавають. Відчиняються двері, наглядач обшукує нас, але 
нічого не знаходить. Аж коли з ПКТ повернувся Паруйр Айрікян, 
то спитав, чи передав наглядач хліб. А цукерки то він сам вкинув, 
коли його вели коридором. І наказав ніде ніколи й нікому про це 
не говорити. Гадаю, що тепер уже можна. 
А 6 лютого 1976 року в 17-у зону привезли етапом після опера-

ції Василя Стуса. У цей день, щоб я не зустрівся зі Стусом, мене 
везуть у лікарню в Барашево, тримають там аж до 8 травня 1976 ро-
ку. Мені там зробили операцію на геморой – то звична для зеків 
хвороба. Тож тільки 8 травня я повернувся в зону 17-А і зустрівся 
з Василем Стусом. Там ми провели разом декілька місяців. Що-
правда, мене 9 липня 1976 року взяли на етап до Києва – «на 
промывку мозгов». Два місяці провів я в дорозі та в КГБ на Воло-
димирській, 33. Кагебісти намагалися «настановити мене на шлях 
істини», влаштували мені декілька побачень, зокрема, приводили 
одну викладачку з університету, родичів моїх привозили, моїх учи-
телів Олену Пилипівну Литвинчук та Михайла Олексійовича Кра-
вченка, але наслідком усього того було те, що 20 серпня 1976 року 
я подав дуже категоричну заяву з відмовою від визнання вини за 
собою. Написав я, що моє визнання вини на суді було наслідком 
психіятричного шантажу, а насправді я не вважаю себе ніяким 
злочинцем. Тоді в камеру до мене дали якогось хлопця ніби з 
кримінальної зони в Білій Церкві, якого «розкручують» на 62-у 
статтю. Він силкувався говорити українською, але те, що він гово-
рив, на 62-у не тягнуло. Я не сумнівався, що це підсадний, але що 
мені до того? Можуть посадити ще гіршого. Проте коли я писав ту 
заяву, його тіпало, він от-от мав би кинутися на мене. Я не дав 
приводу і замовк до нього днів на два – звичайний спосіб не роз-
вивати конфлікту. Діждався п'ятничного обходу начальника СІЗО 
підполковника Сапожникова і при співкамернику завимагав, щоб 
нас розвели. Скоро мене викликали на розмову. Коли я повернув-
ся, то співкамерника вже не було. 
Мене повернули до Мордовії звичайним етапом. У дорозі на 

перегоні з Харкова до Мордовії трапився мені Микола Плахот-
нюк: його, бідолаху, перекидали з Дніпропетровської психіатрич-
ки до Казані (це ж і я там міг бути!). Прибув я в 19-й концтабір 
11 вересня 1976 року. За день перед тим помер Мао Цзедун, то я 
запам'ятав цю дату добре. Там були Василь Стус, Кузьма Матвіюк, 
Ігор Кравців, Кузьма Дасів, Артем Юскевич, названі раніше повс-
танці; з неукраїнців були Сергій Солдатов з Естонії (посправник 
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Артема Юскевича), Кронід Любарський та Болонкін Александр 
Александрович з Москви, під кінець 1976 року туди привезли 
Владіміра Осіпова. Були вірмени Ашот Навасардян, Азат Арша-
кян, Размік Маркосян, латвієць Майґоніс Равіньш – молодень-
кий хлопчик, 19-и років, дуже хворобливий. Литовців там було 
більше: Людас Сімутіс – така поважна особа. Знав я також Пят-
раса Паулайтіса – він до війни був послом Литви в Іспанії, Пор-
тугалії та Італії. З молодших литовців там були Ромас Смайліс, 
Вільчаускас, Казлаускас, Відмантас Повіліоніс, з яким ми подру-
жили ще в лікарні. Оце було наше коло. 
З росіян… Ви знаєте, росіяни гуртувалися якось у своєму колі. 

Здебільшого це були люди, які мали монархічні погляди. Вони 
заарештовані 1967 року в Ленінґраді: у нас сиділи Авєрочкін і Єв-
ґєній Ваґін. На Уралі – Міхаїл Садо, Ігор Оґурцов. Вони члени 
ВСХСОН – «Всероссийский социал-христианский союз освобож-
дения народов». Організація виникла 1964 року. Також «примкну-
вший к ним» Капранов. Неомарксист Саша Романов із Саратова, 
який у таборі зробив крутий віраж через демократію до монархіз-
му. Решти прізвищ російських монархістів не пригадую. 
Б. Захаров: Були з ними якісь суперечки? 
В. Овсієнко: Коли ми проводили акції – голодівки, заяви по-

давали, – то, як правило, російське монархічне коло не брало в 
них участи. Але все-таки ми з ними спілкувалися. 
Ще хочу згадати єврейського російськомовного письменника з 

Ленінґрада Михайла Хейфеца. З ним я був у 17-й і в 19-й зонах. Це 
він написав про нас, українців, прекрасні нариси «Українські силюе-
ти». Вони вийшли у видавництві «Смолоскип» 1983 року російсь-
кою і українською мовами. У нас перевидані в альманаху «Поле 
відчаю й надії», К., 1994 (також ХПГ видала тритомник М. Хей-
феца в 2000 році). Цю людину я дуже шаную. Серед людей, яких  
я знаю, це – один з найкращих. (Див. нарис «Мордований союз»). 
Зі Стусом був я в 17-му концтаборі, потім у 19-му. Його вивезли 

звідти на заслання 11 січня 1977 року. Ще ми влаштували йому про-
щальний вечір, заварили чаю велику баддю… Щодо В. Стуса я зуми-
сне означую тут коротко, бо детальніше описано в нарисі про нього. 
Звідтам можна було писати два листи на місяць. Писав матері в 

село та сестрі Надії в Київ, зрідка сестрі Любі на Донеччину. На 
жаль, з тих листів мало що збереглося. Родичі не вельми про те 
дбали. Хоч вони підцензурні, але ж якась інформація в них була. 
Написав був до згаданої вище дівчини, яка вчителювала, що не 
маю до неї ніяких претензій і що мені соромно перед нею. Вона 
відповіла, ще й прислала переписані від руки вірші Миколи Руден-
ка, але більше листів від неї не було. Через багато років я з’ясував: 
так їй «порадила» кагебня. 
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Отже, Мордовія далася мені нелегко. Це був час утрат. Але й 
набутків. 

ВОЛЯ НА ПРИВ’ЯЗІ 

Мене з мордовського табору № 19 несподівано взяли на етап 
9 лютого 1977 року. Ще залишалось майже місяць до звільнення. 
Чому вони так робили? Бо пішла така практика: політв'язень 
звільняється в Мордовії, заїздить до Москви, там дає інформацію 
про останні події – і вона пішла у світ. Тож стали етапувати в 
свою область, а там зразу брати під адміністративний нагляд. 
Шлях звичний: Потьма – Рузаєвка – Харків – Житомир. 
У Житомирській тюрмі я до передостаннього дня відмовлявся фо-
тоґрафуватися в їхньому цивільному одязі. А ще я запустив вуса. 
Не тому, що хотів покрасуватися, а ось чому. Ще влітку 1974 року 
був я в лікарні в Барашево. І якраз там був Василь Лісовий. Ото 
натішилися розмовами! А електричної бритви (їх щойно дозволи-
ли) не було ні в нього, ні в мене. Якоюсь шкребачкою брилися – 
так мучилися. То щоб зменшити територію муки, позалишали ву-
са. Хоч у справі ми сфотоґрафовані безвусими, та ніхто до вусів не 
прискіпувався. Коли ж дозволили мати електричні бритви і одно-
часно розпочали кампанію боротьби з вусами та бородами, то я 
без жалю збрив їх. Але за три місяці до звільнення вже можна не 
стригтися, то я знову перестав брити під носом і приїхав до Жи-
томира геть вусатим. А тут треба знімка на довідку про звільнення. 
І щоб був таким, як під час арешту. Я не погоджуюся. Фотоґра-
фують з вусами – так і є на довідці про звільнення. Але в остан-
ній день перед звільненням таки ведуть мене в лазню, заламують 
руки і зістригають вуса машинкою. Я вже не дуже противився. 
А ще возили мене там у Житомирське КГБ. Розмовляв зі мною 

майор Радченко (згодом він вів справу Дмитра Мазура і допитував 
мене). Звичайні настанови. У кабінеті висіла доволі детальна мапа 
нашого краю. Кагебіст дозволив мені розглянути її ближче і пояс-
нив, що це довоєнна радянська військова карта, яку дістали з бі-
дона, закопаного в лісі під Березцями Радомишльського району. 
Діти ходили на лижах до лісу, розклали багаття та грілися. Щойно 
відійшли, як на місці погаслого вогнища стався вибух. Покликали 
саперів. То була бомба часів війни. А недалеко сапери знайшли 
бідон з цією картою та документами похідної боївки УПА, якою 
командував на псевдо «Роман». Тоді я згадав (для себе, звичайно, 
не для кагебіста), що мені Данило Шумук розповідав, як водив 
свою боївку нашими теренами. Є знімок: велика група знаменитих 
тепер шістдесятників у Малинських лісах десь 1971 року. Це їх на 
«місце бойової слави» привіз сюди Шумук. А Дмитро Синяк точ-
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но був з боївкою в лісі біля мого села! Та й у моєму селі двоє по-
встанців 1947 року навідалися на випускний вечір, роззброїли 
«уполномоченого» з району і розстріляли на стіні портрет Сталіна. 
Один бандерівець виступив з промовою перед випускниками. По-
тім вони забрали з собою «уполномоченого» та директора школи 
Олександра Прокоповича Демченка, завели в яр, зв'язали і поки-
нули. А ще зв'язали сторожа магазину – і теж туди в яр. Набрали 
собі продуктів і через Тетерів – на ліс. Вранці голова сільради 
Сергій Йосипович Науменко наробив ґвалту, викликав з Радоми-
шля міліцію: бандерівці вбили директора, вбили «уполномочено-
го», убили сторожа! Аж вони сунуть з ярка. Хлопчик ніс дідові-
сторожу снідати, натрапив на діда і розв'язав його. (Про це мені 
розповів мій приятель Іван Розпутенко, який навчався тоді на 
економічному факультеті і кілька разів потай приходив до мене). 
Ви не повірите: перед моїм звільненням потряслася земля! Так-

так, був землетрус з епіцентром у Румунії. Десь біля 23 години 4 бе-
резня чую: хитаються мої нари. А в камері ще один в’язень, трохи 
за мене старший. Його нари і мої дотикаються під кутом 
90 градусів. «Чого ти хитаєш нари?» – «Я думав, що це ти хитаєш». 
Чуємо, вся тюрма ходором ходить і гуде. Зеки загомоніли, менти 
забігали: «Землетрус!» Оце, думаю собі, чотири роки відсидів і в 
останню ніч привалить мене? Але тюрма міцна, та чорт їй рад. 
Отож мене потримали до останнього дня в Житомирській тюр-

мі і звільнили 5 березня 1977 року. Доки я дійшов зі своїм напле-
чником, повним книжок і зошитів, до автовокзалу (там близько), 
той, хто випускав, уже на вокзалі. Узяв мені квитка на автобус до 
Радомишля. Ще в тюрмі мені суворо наказали в Радомишлі йти не 
додому, а до міліції. А все ж я порушив настанову і по дорозі за-
йшов до церкви (грошей у мене й на свічку не було), а вже потім 
до міліції. Там мені одразу зачитують постанову про адміністрати-
вний нагляд. Усе, я вже на гачку: я не маю права виходити з дому 
від десятої години вечора до шостої ранку, мені не можна їздити 
за межі району, я мушу приїздити на відмітку в райміліцію що два 
тижні. Такий режим установили. Я ще трохи став у позу, завима-
гав перекласти мені постанову українською мовою, але все одно 
не підписав її. Тобто заклав основу нової конфронтації. 
Під вечір приїхав автобусом додому. Заходжу в двір – чую, сі-

чкарня в хліві поволеньки так чимхає. То мати січку ріжуть коро-
ві. Але я спершу перехрестився і прихилився до одвірка рідної ха-
ти, потім пішов до матері. Мати ще сьогодні й не чекали мене: це 
ж коли я з тієї Мордовії приїду… 

«Черговий етап» розпочався з того, що наварили ми в грубці 
картоплі і тихо поговорили. А вже завтра пішов я до брата Володи-
мира та на пошту і вдарив кілька телеґрам, що я вже вдома. 
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Перше, що я зробив удома, це закинув на грушу мідного дрота 
як антену і налаштував старенького приймача та й припадав до нього 
вухом вечорами та ранками. На провінції, далеко від глушителів, 
можна було почути майже все, що передавали радіо «Свобода» та 
«Голос Америки», тим паче, що повідомлення повторювалися. Ді-
знався, що вже з 9 листопада 1976 року діє Українська Громадська 
Група сприяння виконанню Гельсінкських угод, що її засновники 
Микола Руденко та Олекса Тихий уже навіть заарештовані. 
Звичайно ж, одразу, звільнившись, я повідомив до Києва та до 

Москви, що я тут є, але під наглядом, натякнув, що треба приїхати 
до мене, бо є інформація. Я підготував рукопис у двох примірниках. 
Першим приїхав з Києва Ільїн. Я забув його ім'я. Здається, Ігор. Це 
за намовою Володимира Осипова. Я передав йому написану вдома 
дрібним каліґрафічним, як у прописах, почерком інформацію про 
останні події в мордовських концтаборах. Як мені потім стало ві-
домо, вона з'явилася в «Хронике текущих событий», казали, в чи-
слі 42-му (чи 47-му). Я сам того не бачив, але чув по радіо «Сво-
бода». Писаної інформації я з зони не вивозив. Але мав велику 
купу конспектів, поміж них два зошити з віршами Василя Стуса. 
На диво, на них не звернули уваги, бо я мав чимало переписаних 
різних віршів і народних пісень. Ні, таки мав я Стусові вірші про-
дубльовані на вирізках з журналів. Я довго переписував їх содою 
поміж рядків. Цього мене навчив Олександр Болонкін: розчиняєш 
у воді соду, набираєш у ручку і пишеш. Робив я це в тій таки чи-
тальні, маючи дві ручки: одну з чорнилом, а другу з содою. Якось 
не попався. Якщо добре приглянутися, то можна помітити, що та 
сода на папері трохи блищить. Удома я спробував, як читається 
тайнопис. Нагрів папір праскою. Текст проступає, але вчитати 
його було б тяжко. Але ж ті тексти я, кажу, й так вивіз, у зошитах. 
На початку квітня до мене з Києва приїхали Микола Матусе-

вич – член-засновник Української Гельсінкської групи, його дру-
жина Ольга Гейко-Матусевич, донька Олеся Бердника Мирослава 
і Люба Хейна – вона тепер дружина Мирослава Мариновича. 
Микола взяв у мене другий примірник інформації про події в Мо-
рдовії. Казав, що її використають при написанні документів Укра-
їнської Гельсінкської групи. Вони привезли велику білу паляницю, 
кролевецький рушник і пучок калини, уперше в житті заспівали 
мені «Многая літа». Аж мати просльозилися. Бо радощів їхнє сер-
це мені не віщувало. І моє теж. 
Одержав я чемну відповідь на листа, що «моя дівчина» 1975 року 

«записалася» (так і написано було, бо то ж не вінчання, а лише 
запис) з місцевим учителем, уже мають доньку. (Згодом і сина.) 
Листа я одержав під вечір, то до темна обрізав та стягав гілля в 
садку, щоб мати не побачили мого стану. Я не збирався порушу-
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вати режиму нагляду і не поривався нікуди їхати. Мені судилося 
не бачити її 16 років: від 1973 до 1989. Та й перша дівчина вже 
поєдналася з моїм приятелем. Піднаглядному годі було й думати 
якось розв’язувати цю, по-вченому кажучи, «матримоніяльну про-
блему». Я не сумнівався, що мене знову посадять, то не хотів ні-
кого дурити і нікому завдавати страждань. Сергій Бабич каже: 
«Раб не повинен народжувати раба». Маркс, якого ми всі так лю-
бимо, якось сказав, що ніхто не завдає стільки страждань своїм 
рідним, як той, хто бореться за загальне благо. 
Прийшов лист від Петра Григоренка з Москви. Короткий, на 

поштівці. Українською мовою написав, з помилками, щоправда. 
Приблизно так: «Добре, що Ви одразу визначились». Тому можете 
зустріти в деяких виданнях, зокрема, у книжці «Українська Гельсінська 
група. 1978-1982», що я член Української Гельсінкської групи з бере-
зня 1977 року. Але тоді ще не було такої домовлености, що я стаю 
членом Групи. Хоча є документи УГГ з літа 1978 року, під якими 
хтось поставив моє прізвище, я вважаю себе членом Групи з 
18 листопада 1978 року, коли до мене в Ставки приїхала Оксана Які-
вна Мешко і я дав таку згоду. І то я її просив мене поки що не ого-
лошувати членом Групи, лише тоді, коли мене заарештують. Ці відві-
дини описані в моєму нарисі про Оксану Мешко «Козацька матір». 
Микола Матусевич і Мирослав Маринович були заарештовані 

вже 23 квітня 1977 року. Мене почали викликати на допити у їх-
ній справі. Я не давав ніяких свідчень. Кагебісти допитали мою 
племінницю Люду Рябуху, яка на свою біду якраз у той день теж 
приїхала з Києва до села і бачила цих людей. Вона теж не давала 
показів проти них. Мовляв, були якісь люди, але я з ними не зна-
йомилася, була на кухні, розмов не чула. Кагебісти перехопили 
мого листа до Люди, де я їй давав настанови, щоб вона не відпо-
відала на запитання. Це вони розцінили як мій тиск на неї. Але це 
були всього-навсього поради, як себе поводити під час допиту. 
Щоб мене не посадили як «дармоїда», через місяць після звіль-

нення мусив улаштуватися на роботу в колгоспі художником-оформ-
лювачем. Мене хотіли взяти в бухгалтерію, щоб був на виду, але я 
не захотів і сам попросив, чи не можна б отим малярем, бо якраз мій 
брат Володимир покинув ту роботу. Голова колгоспу Володимир Ан-
дрійович Миненко порадився з кагебістами і ті не заперечували. 
Хоч із роботою я не мав митарств, як інші «відсиденти». Перед 
тим я домагався роботи за фахом, учителем української мови і 
літератури. Але мені надходили однакові відповіді з райвно, обл-
вно, Міністерства освіти, що, мовляв, мене звільнено за «амора-
льний вчинок», тому не можна мене допустити до роботи у школі. 
Так ніби я ученицю зґвалтував… А крім того й вакансії мені не-
має. Звичайно, це була неправда, місце було – як не в моєму селі, 
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то в сусідньому. Ці заяви я передав до Києва та Москви, деякі з 
них публікувалися в пресі за кордоном. (Див. Українська Гельсінк-
ська Група. 1978–1982. – Торонто-Балтимор: Смолоскип, 1983.– 
С. 493-530. Деякі подаю в кінці другої книжки як документи часу). 
Через місяців три після мого звільнення були якісь вибори. Я, як 

колгоспний художник-оформлювач, закликав усіх на вибори, а сам 
не пішов. Тоді дільниці наввипередки рапортували в округ, що 
вже проголосували 99,99% виборців. А назавтра повідомлялося, 
що 99,99% виборців проголосували «за» єдиного кандидата блоку 
комуністів і безпартійних. Я тоді розказував анекдота про перші 
вибори радянського типу: «Сотворив Бог Адама, виламав у нього 
ребро і зробив з нього Єву. Поставив її перед Адамом і каже: «Ви-
бирай, яку хочеш!». 
Тож годині о 10 ранку приїздить до мене секретар виборчої 

комісії: «Чому не йдете голосувати?» – «Бо не хочу». 
За годину приїздить голова виборчої комісії з головою колгоспу 

Миненком: «Чому не йдете голосувати? Ви ж маєте право». – 
«Право – не обов'язок. Я не хочу скористатися цим правом». 
Присилають членів виборчої комісії з урною. 
Годині о 14-й приїздить Герой соціалістичної праці, голова 

райвиконкому Тарасюк. Розмова та сама: «У нас у районі 42 ти-
сячі виборців, один ви не голосуєте. Чому?» – «Я не бажаю ско-
ристатися правом голосу. З особистих міркувань, які не бажаю 
пояснювати». – «Ну, дивіться, як би не було гірше». 
Дільниця не може відрапортувати про дострокове закінчення 

виборів, район не може, область не може і вся УРСР не може! Че-
кали мене до 20-ї години – я так і не прийшов. А Маяковський 
казав: «Единица – вздор, единица – ноль»… Певно, що не один я 
не голосував, але ж мого бюлетня не посміли вкинути в урну: ану ж 
я в останню хвилину передумаю та прийду? 
Під час копання картоплі 1977 року до мене в село приїхала 

Ольга Гейко, яка вже 13 травня стала членом УГГ. Приїхала яко-
юсь легковою машиною з будкою. Такими продукти розвозять по 
магазинах. Вів ту машину якийсь Юра. Я подумав собі, що Ольга 
знає, з ким їздить, і в його присутності дав Ользі зошита з вірша-
ми Василя Стуса. Мати дали їм борщу пообідати і вони поїхали 
собі. За кілька днів Ольга викликає мене на пошту до телефону і 
каже: «Юра виявився кагебістом. Чекайте неприємностей: у мого 
батька провели обшук і забрали зошит з віршами Стуса». А потім 
через когось повідомляє, що вона з друзями хоче приїхати до мене 
в суботу (либонь, 6 вересня), але просить зустріти їх у Радомишлі, 
а не в селі, щоб їм того ж дня повернутися до Києва. На п'ятни-
цю, 5 вересня мене позачергово викликають до міліції в Радо-
мишль. Не хотілося мені вже їхати на зустріч з киянами в суботу, 
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але не було як їм повідомити, щоб не їхали. Зі страхом їду в п'ят-
ницю до міліції. Мене винуватять, що підтримую зв'язки з антира-
дянськими елементами. Тобто посилаю листи політв'язням і їхнім 
родичам. А ще я послав пакунок сухих яблук Василеві Стусу на 
Колиму. Вклав туди пучечок калини. Як потім дізнався, пакунок 
ішов два місяці, бо прокурор Радомишльського району Ситенко 
наклав був арешт на мою кореспонденцію. Десь тоді я почув, що 
на Колимі тероризують Василя Стуса, що він поламав там ноги. 
Я звернувся з листом до тамтешніх лікарів. Закруто написав: ліка-
рі звернулися в КГБ, щоб захистив їх від мене. Захистив… 
Отож зачиняють мене самого в кабінеті годин на дві. Думаю, 

це вже не випустять. Оце, мабуть, санкцію на арешт виписують. 
Жаль стало: усього півроку побув на волі, й перепочити не встиг, і 
не зробив ще нічого. А мати! Ні, мені тоді лише продовжили на-
гляд, посиливши його: тепер на підписку до райміліції треба їзди-
ти щотижня, а вдома сидіти від 9 вечора до 6 ранку. Одержавши 
вчора попередження, їду завтра до Радомишля на зустріч із кия-
нами! З автобуса вийшла Ольга Гейко, а з нею ще люди. Позна-
йомилися: Євген Обертас, Ганна Коваленко і ще хтось. Може, 
Люба Хейна. Мимо нас демонстративно проходить капітан Горай, 
мій наглядач (до нього я їздив на відмітку). Я звернув на це увагу 
своїх гостей. Пішли ми мостом через Тетерів на луг, сіли так, щоб 
і кущі були далеко. Щоб нас не підслуховували. Погомоніли про 
справи Гельсінкської групи, про моє становище. Вони нічого не 
могли мені порадити, бо й самі як по лезу ходять. 
А за днів два мене викликають у КГБ в Житомир. Кагебіст 

украй обурений: «Як так, щойно вас попередили, а ви зустрічаєте-
ся з тими людьми?!» Під час допиту заходить той таки Юра в лей-
тенантських погонах. Думаю, навіщо така примітивна демонстра-
ція? Зовсім не стидаєтеся свого цинізму. «І борщ їли?» – «Так, 
добрий борщ був». Я не захотів говорити з цим лейтенантом 
Юрою, а кагебістові пояснив, що не мав як повідомити киян, щоб 
не приїздили. А не вийти на обіцяну зустріч було б нечемно. Зда-
ється, кагебіст мені повірив. 
Восени почала з'являтися інформація на радіо «Свобода» про 

мої позви за роботу, про нагляд і допити у справі Матусевича, Ге-
лія Снєгірьова (я просто послав йому поштівку, почувши адресу 
по радіо). 22 жовтня мені винесли попередження, що якби я нада-
лі допустився вчинку, який би завдав шкоди державі, то буду при-
тягнутий до кримінальної відповідальності. Це на підставі Указу 
Президії Верховної Ради від 25 грудня 1972 року – був такий 
Указ. Таким чином, я вже був на гачку. 
У селі в мене був єдиний щирий приятель – Василь Канчур. 

Трохи молодший за мене. Присланий у колгосп ветеринар. Щиру 
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душу видно: з ним єдиним я розмовляв на політичні теми відвер-
то. Він заходив до мене в клуб поруч з конторою, де мені було 
відведено кімнату під майстерню художника-оформлювача. Я був 
на виду: в конторі кочегаром і посильним працював, як казали, 
колишній поліцай Олексенко, чоловік аптекарки (вони не з нашо-
го села), п'яничка і дебошир. Тому він на гачку в дільничного мі-
ліціонера Базленка, кабінет якого в конторі ж, якраз навпроти 
моєї майстерні. Було, що Базленко спроваджував Олексенка на 
15 діб. Зрозуміло, що такий слухняно виконував обов'язки мого 
наглядача. Він згодом був мені «свідком» того, чого не було. Захо-
дили в майстерню й інші хлопці, щоб посидіти, позичити троячку 
на горілку. «Бо й погода каже: позич, а випий». Я часом відмовля-
вся позичати на горілку, то вони казали, що на хліб. А з хлібом 
були перебої: як привезуть його в магазин, що теж поруч, то збіга-
ється все село. «Черга – це соціалістичний підхід до прилавку», – 
жартував я. «За розвинутого соціалізму хліба не вистачає, а що це 
буде при комунізмі?». Ці кпини мені згодом були інкриміновані: 
доноси писав залужений діяч культури УРСР Олександр Прокопович 
Демченко, завуч школи дитсанаторію (той самий, якого бандерівці 
були зв’язали в 1947 році). Хлопці ж повідомляли, що з тим чи 
тим розмовляв дільничний. Підмовляв Андрія Григоровича, щоб 
завів мене куди-небудь, аби я спізнився додому на 10-у годину. – 
«Так він нікуди не ходить». – «То напій його». – «Так він не п'є». 
Тиск на мене зростає. Голова колгоспу Миненко (явно з чужо-

го голосу – це ж чути) викликає мене і непевно так дорікає за 
порушення трудової дисципліни. Пишу арґументоване пояснення: 
то я їздив до райміліції на відмітку. 
Прислали в село з Коростишева подружжя: Галина і Олег Кра-

вченки. Я підтримую з ними нормальні, сказати б, дипломатичні 
стосунки. Галина призначена директором будинку культури (себто 
клубу), Олег – керівником художньої самодіяльности. Вони за-
кінчили культосвітнє училище і принесли в наше село свою «ви-
щу» культуру: розмовляють російською, організовують «заходи» і 
все наламують наших дітей на «великую русскую культуру». Олег 
хирлявий, уже геть спитий, часто на роботу не виходить, бо за-
клопотаний пошуками горілки або лежить п'яний. Галина явно 
ним невдоволена, тягне роботу за двох. Ось цим і задумала скори-
статися кагебня. 
Вхід до кабінету директора – через мою майстерню. Зайшов 

якось старший за мене парубок, любитель позичити і випити. Може, 
й випивши, але явно переграє: сів у крісло в куточку і ніби дрімає. 
Аж тут Галина кличе мене до свого кабінету подивитися якогось 
альбома, хоч могла б і піднести його до мене. «Не маю часу», – 
кажу. Вона наполягає, щоб таки зайшов. Я став на її порозі у своєму 
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заплямованому фарбою халаті, зі щітками в руках – і Господь мене 
остеріг: не заходь. Я глянув на альбом здалека: «У мене руки бру-
дні. Та й це мене не цікавить». І повернувся до своєї роботи. Га-
лина вдала з себе ображену, за кілька хвилин замкнула свій кабі-
нет і пішла геть. Парубок теж не затримався: вистава не відбулася. 
І свідок не відбувся. Хоч подібні «справи про спробу зґвалтування» 
тоді проходили й зовсім без свідків. Аби була заява «потерпілої». 
Згодом, на третьому моєму слідстві, 1981 року, майор Чайков-

ський улаштував Галині зводини віч-на-віч зі мною. Хоч я не да-
вав ніяких свідчень, проте слідчий хотів, щоб вона мене викривала 
навіч. Замість того Галина (уже вона Петровська) так розридалася 
на тих зводинах, що не могла говорити! Аж я (позапротокольно) 
мусив її заспокоювати. Мабуть, її мучило сумління: її приневолю-
вали розіграти сцену зі «спробою зґвалтування», а вона ж бачила, 
хто я такий, і не хотіла виконувати таку ганебну роль. Мабуть, 
тоді відрапортувала, що об'єкт не піддається на її зваби. 
Я чітко усвідомлював своє становище і про всяк випадок вулиця-

ми села ходив обачно: де люди тримаються за метр від машини – 
я за два. Жодного разу я не порушив режиму нагляду. Кілька разів 
після 22-ї приходив сам дільничний, було з головою сільради Ми-
колою Прохоровичем Сутковенком (мій колишній учитель астро-
номії та креслення), а то з кількома депутатами сільради. Часом 
заходили до хати і почувалися дуже незручно. Я не затівав і не 
підтримував розмов з наглядачами: хай собі мучаться. Одного разу 
прийшли цілою гурмою, викликали мене на подвір’я. Я вийшов з 
ліхтариком: «Ого, скільки вас! А хто там за жасмином ховається?». 
І посвітив туди. То був чоловік знатної ланкової Марії Василенко. 
Скоро він чомусь повісився. 
Господь беріг мене. Ось доказ. У лісі можна було заробити 

дров, розчищаючи його. У неділю (бо коли совєтський народ мав 
працювати на себе? Тільки в неділю) пішли ми з братом Володи-
миром. А наступної неділі треба було поїхати велосипедом та дрі-
бне гілля попалити. Брат казав палити одночасно не більше трьох 
куп, щоб контролювати їх. А тут із жахом бачу, що вогонь побіг 
по корі сосни вгору! Я збив його заступом… Пригасив вогнища, 
вклякнув на коліна і щиро подякував Спасителеві. Якби я вчинив 
тоді пожежу в лісі, то карався б за неї всю решту життя. КГБ не 
проминуло б такої «щасливої» нагоди… 
Якось восени, у дощ і хвищу (вже темно було, мати вже лягли) 

заходить мій шкільний друг, капітан Радянської Армії. Виявляєть-
ся, їхав військовою машиною і зупинився оце, щоб провідати ме-
не. Питає, чи є випити, щоб зігрітися. Я дістав із шафи пляшку, в 
якій було трохи горілки, налив йому, щось поставив закусити. 
А сам не п'ю. Капітан намагається говорити про політику, та я 
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реаґую неохоче. Тоді мій друг несподівано линув мені межи очі ту 
горілку: «Зрадник!» Я мовчки по-християнському втерся… Ні, 
вмився, втерся і знову сів до столу. Він вибачився і пішов. Досі не 
розумію, для чого це йому було потрібно? Совєтський Союз, яко-
му він прослужив 25 років, уже вмер, то міг би й пояснити, не 
зраджуючи покійника. 
Під Новий 1978 рік приїхав до мене Дмитро Мазур з Гути-

Логанівської сусіднього Малинського району. Почув про мене по 
радіо «Свобода». У моєму становищі завжди слід бути обачним, 
але цей чоловік не викликав підозри. Він на «ленінському уроці» в 
1971 розповів учням про голод 1933 року, про репресії, про радян-
ські «вибори без вибору» – і був звільнений з роботи як «профе-
сійно непридатний». Відтак відсидів рік як «дармоїд». Свій чоло-
вік. Було приємно, що знайшлася на всю округу хоч одна 
незалякана людина зі здоровим мисленням і чітким розумінням 
нашого становища. «Знайшовсь таки один козак із міліона свино-
пасів». Він приїздив до мене кілька разів, кожного разу з'являю-
чись несподівано – і з іншого боку. Часом приходив просто з лі-
су, щоб менше хто його бачив. 

7 січня 1978 року я подав заяву до Радомишльського відділу віз та 
реєстрації (ВВіР) із проханням випустити мене за кордон, бо тут 
мені нема роботи за фахом і взагалі одна перспектива – ув'язнення. 
Краще я буду на чужині та на волі, аніж на чужині ж таки – в 
неволі. Відповіді – ніякої. Ген-ген коли я дізнався від Івана Ми-
колайовича Боровського з Коростишева (колишній політв’язень), 
батька Віктора Боровського, що вже працював на радіо «Свобода», 
що за мене клопотався професор Чинченко з Канади, прислав 
виклик. Та мені вже готували «візу» в іншу країну. 
Викликають мене до Житомира на допит у справі заарештова-

ного 12 грудня 1977 року Левка Лук'яненка. Вилучили в нього мої 
листи. Я сказав кагебістам, що читати без дозволу чужі листи – 
це аморально. Підписати протокол відмовився, тому що на ньому 
написано «Протокол допиту свідка», а я не був свідком ніяких 
злочинів Лук’яненка. Перед тим я залистувався був з Лук'янен-
ком, який так само сидів під наглядом у Чернігові. Він порадив 
мені купити за 135 рублів через «Посилторг» друкарську машинку 
«Москва». Друкню, як писав Ігор Кравців. Це слово через нас на-
віть увійшло в лексикон гебістів. 
Кілька разів приїздила до мене Віра Павлівна Лісова. Як пра-

вило, привозила якусь грошову допомогу: вона була розпорядни-
цею фонду Солженіцина в Україні. Розповідала, які їй улаштову-
вали пригоди. Одного разу приїхала з такою гарною дівчиною, 
родичкою Василя Лісового, аж я подумав собі, що це не спроста. 
Але ж я «на гачку», я невільник… Ольга Бабич-Орлова, сестра 
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Сергія Бабича, приїздила за завданням Оксани Яківни Мешко 
з'ясовувати, як стався провал з віршами Стуса. Я написав, що то 
не через злий умисел, а через необачність Ольги Гейко. Двічі при-
їздив з Бердичева колишній політв'язень Володимир Воденюк. 
Часом надходили пакунки з одягом з Москви. Мною опікувалася 
Ніна Петрівна Лісовська. Листування я вів доволі широке: з по-
літв'язнями, з засланцями і їхніми родинами. Серед моїх адресатів 
тоді були Кузьма Матвіюк на Хмельниччині, Ігор Кравців у Хар-
кові, Олександр Болонкін у Бурятії, Ірина Калинець у Читинській 
області, Василь Романюк та В'ячеслав Чорновіл у Якутії, Василь 
Стус у Магаданській області, Михайло Хейфец у Казахстані та 
багато інших. У табори писав багатьом, але то пишеш як у прірву: 
не знаєш, чи одержав адресат листа. Тому я посилав листи з по-
відомленнями про вручення. Тоді виникала проблема вирватися в 
робочий час на пошту. Але й такі листи часто пропадали. Писав 
скарги. Усе це з'їдало час і нерви. Але я почувався, що не поли-
шений на самого себе, бо й я багатьох підтримував на дусі. 

МОЯ «ХРЕЩЕНА МАТИ» 

18 листопада 1978 року до мене в село зі стидною назвою Ле-
ніно (до 1924 року – Ставки) приїхала Оксана Яківна Мешко. 
Удвох із сестрою політв'язня Сергія Бабича – Ольгою Орловою 
(вона жила в Житомирі). 
За мною шпигувало декілька землячків, за Оксаною Мешко – ці-

ле сонмище кагебні, тож приїзд її не був таємницею для всюдисущих 
«орґанів». Ба, ті «орґани» самі й привезли Оксану Яківну та Ольгу до 
села. Оскільки до чергового автобуса в Радомишлі було чекати довго, 
Оксана Яківна пішла довкола автостанції шукати попутної машини. 
І напитала: якісь люб'язні чоловіки з «ґазика» сказали, що вони якраз 
у Леніно і їдуть. У дорозі виявилося, що їм потрібно якраз до моїх 
сусідів. Отак поталанило! Привезли аж під наші ворота. 
Була субота, я того дня допомагав сестрі у других Олені Овер-

ківській, яка жила на сусідній вулиці, різати січку. А мати якраз 
принесли в'язку хмизу з посадки. Оксана Яківна сходу напустила-
ся на матір, що вони ото носять дрова не тому, що нема їх у дво-
рі, а тому, що без роботи не всидять. 
Мати покликали мене додому, і я мимохідь запримітив того 

«ґазика», що стояв уже біля інших сусідів. 
Про Оксану Яківну я вже немало наслухався від гостей із Києва, 

які час від часу зважувалися приїздити до мене, піднаглядного, а та-
кож через радіо «Свобода», яке слухав щовечора, а то й уранці, бо 
ранками воно якось легше пробивалося через глушителі. Одягнена 
в демисезонне, стареньке вже, але охайне пальто, у черевичках із 
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витертими носками, жвава в рухах і думках, вона й говорила мовою 
старої, такої рідкісної вже, української інтеліґенції, одначе не відріз-
няючись чимось особливим від мови моєї матері. Доки я вимивав за 
порадою Оксани Яківни просто в тарілці з водою порох із ока, вони 
вже порозумілися, ладнаючи обід. Як водилося, в хаті про мету при-
їзду не говорили. Пообіді вийшли на вулицю, бо мали зайти до сест-
ри забрати годинника, якого я там забув, відтак іти до автобуса. Пе-
редбачаючи, що гостей, можливо, мені доведеться випроводжати 
аж до Радомишля, я прихопив із собою ліхтарика. Тож, ідучи ву-
лицею, говорили вже про справи Української Гельсінкської Групи. 

– Василю, нікому працювати в Групі… 
Подивився я на бабу Оксану, яка ледве не сама б'ється з цілою 

Імперією Зла, подивився на себе – усе ж таки якісь штани но-
сиш… І я зважився. Тільки домовилися, що я поки що буду «не на 
поверхні». Бо хто підписує документи Групи – тому недовго бути 
на волі. Узявся я написати про становище таких як сам піднагля-
дних та політзасланців. Це мало означати, що мене «вирахують» і 
візьмуть трохи пізніше. Коли ж арешт буде неминучим або коли 
вже заарештують – тоді хай оголосять мене членом Групи. Ці тексти 
я за кілька днів написав і передав до Києва, либонь, через Дмитра 
Мазура (і бачу, що вони використані в документах УГГ майже до-
слівно: Інформаційні бюлетені УГГ. Торонто – Балтимор. – 1981 – 
С. 56—60; Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсі-
нкських угод: В 4 т. Т. 3. / Харків: Фоліо, 2001. С. 111—116. Згодом 
Юрій Литвин казав, що опрацьовував їх). 
Треба сказати, що сила нашого правозахисного руху 60—70-х ро-

ків була саме в цій відкритості: люди діяли не підпільно, а чесно ста-
вили свої підписи й адреси під документами, простуючи до в'яз-
ниць. Приховувався лише технічний бік справи, декого тримали в 
резерві – інакше нічого зробити не вдалося б. 
Тож я зважився, хоч уже з 22 жовтня 1977 року мав офіційне 

попередження від прокурора Л. Ситенка, адміннагляд мені продо-
вжили втретє на півроку та ще й посилили – за «зв'язки з антира-
дянськими елементами, які перебувають в ув'язненні» (себто за 
підцензурне-таки листування!) та за декларований намір виїхати за 
кордон, бо тут мені не дають працювати за фахом. Одне слово, 
становище моє було дуже нетривке. Оксана Яківна чітко усвідом-
лювала, до чого мене спонукає, розумів і я, до чого доторкаюся, 
але ради на те не було. 
Під п'яту годину вечора прийшли ми на автобусну зупинку, що 

неподалік нашого дому. Мимо нас прошмигнув «газик», зупинив-
ся за метрів двісті, розвернувся – і притьмом до нас. Вискакують 
із нього дільничний міліціонер Володимир Базленко та майор Вік-
тор Славинський: 

– Кто вы такие и почему вы здесь? 
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Не встиг я схаменутися, як моя гостя вже збагнула: 
– Я Оксана Яківна Мешко, а ви хто і чому ви тут? – і вже діс-

тає з сумочки свій пашпорт. Ольга теж розчинила сумочку. 
– Садитесь в машину, поедем в сельсовет, там разберемся. 
І вже щільно обступили нас, хоча ми не мали наміру тікати чи 

опиратися. Як уродився ще один чоловік, у чорному цивільному одязі. 
Втиснулися в «газик» – «чоловікові в цивільному» не вистачи-

ло місця, бо ж Базленко й Славинський роздобріли на казенних 
харчах, а ще ж є водій. 
Оскільки напасники не представилися, то за кілометр дороги я 

встиг розказати моїм гостям, що Базленко – то мій, вважайте, одно-
класник, він із сусідніх Кичкирів до нас два роки в школу ходив і 
навчався в паралельному зі мною класі, а до Славинського я щотиж-
ня їжджу в райміліцію на підписку. «Це мої наглядачі», – так і казав. 
Коло сільради – велелюддя. Бо тут же й контора колгоспу, як-

раз видають зарплату. 
– Добрий день, люди добрі. Бачите, яка нам честь і слава, з 

якими почестями нас ведуть! – просторікаю собі, бо ж треба щось 
говорити за тих незручних обставин. (П'яничка Іван Олексенко 
згодом засвідчив, що я привітався: «Слава Україні!», а Оксана Які-
вна: «Гайль Гітлер!» І про це мене слідчий всерйоз допитував). 
Завели нас до приймальні сільради. Допитуються, хто та що, 

ніби не знають. Я втрутився: 
– Чому ви нас затримали? Хіба ми порушили чимось громад-

ський порядок? Відпустіть, бо ми на автобус спізнимося. 
Тоді мене завели до кабінету секретаря сільради Миколи Іва-

новича Сергієнка, який щойно звідти хутенько вийшов (мабуть, 
його дуже категорично попросили звільнити кабінет), посадили 
коло мене Базленка. Робити нічого, говоримо собі про те, про се, 
ось, наприклад: 

– А чому ти горілки не п'єш? Я розумію, коли чоловік хворіє, 
другий грошей шкодує, третьому жінка не дозволяє… 
Я здогадався, чому дільничного цікавить саме це: через хлопців 

він робив невдалі спроби напоїти мене та завести куди-небудь, 
щоб я порушив режим адміннагляду. 

– Та не те, щоб зовсім не пив, але я випиваю за рік стільки, 
як ти за один раз. А горілка ще нікому розуму не додала, тому й 
уникаю її. 
Нараз через якихось півгодини двері відчинилися, я побачив 

Оксану Яківну, яка сиділа на дивані з пашпортом у руці, а біля неї – 
«чоловік у чорному». Я став на порозі: 

– Що вони від вас хочуть, Оксано Яківно? 
Хтось хряснув дверима перед моїм носом. 
За якийсь час гомін стих. Покликали Базленка. Сиджу сам. Аж 

забігає розпалений Славинський: 
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– Садись, …твою мать! Кто эти женщины и почему они при-
ехали? 
І збирається писати протокола. 
– У такому тоні я з вами розмовляти не буду. Чому ви нас за-

тримали, що вам від нас треба? 
– Садись, говорю, не то я тебя так посажу, то ты не встанешь! 

Я тебе покажу! Я тебя посажу! Отвечай на вопрос! 
– Не відповідатиму, доки не поясните причини затримання. 
Міліціонер вискочив, приводить якусь не знайому мені дівчину 

(згодом виявилося, що то друкарка райміліції Галина Ковбасюк, 
яка «випадково» була в той час у селі) та Івана Овсієнка, шофером 
працює в колгоспі. 

– Вы приведены понятыми подтвердить, что задержанный от-
казывается отвечать на вопросы работника милиции. 

– Таки відмовляюся, бо з нами поводяться по-хуліганському. Ми 
не порушували громадського порядку. 
Пише, зачитує протокол. Я зауважую, що написано неправиль-

но, закликаю понятих не підписувати. Але вони покірно підпису-
ють. Спочатку виходить дівчина, потім Іван. 

– Иди и ты. 
Виходжу, минаю вже приймальню. 
– Обожди. 
Зупиняюся в дверях, тримаючись за ручку. Тут Славинський 

кидається на мене з матюччям, хапає за комір – та в двері. Я не 
те щоб злякався – скоріше здивувався, що зі мною таке чинять, 
але здогадався, що треба кричати: 

– Рятуйте, б'ють! 
Але в коридорі вже нема нікого. Вони розігнали всіх людей і, як 

згодом мені сказали, припинили виплату зарплати, вигнали всіх пра-
цівників сільради. Одне слово, повалили радянську владу в селі. 
Аж до коридору заходять «чоловік у чорному» та голова сільра-

ди Сергій Йосипович Науменко: 
– Що таке, що сталося? 
– Та ось цей хуліган, цей хам накинувся на мене і хотів бити! 
– Никто тебя не бил. На тебе следов побоев нет. 
«Чоловік у чорному» явно поводить себе як старший, веде мене 

до приймальні, запрошує сідати. 
– А ви хто такий? 
Він дістає «червону книжечку», подає, але з рук не випускає. 

Я вголос читаю: 
– «Смаглій Іван Євстахович, Житомирське обласне управління 

внутрішніх справ». 
Хоч це чули Науменко і Славинський, та згодом такої людини 

«не виявилося» в цілій області. 
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Смаглій порадив мені йти додому, бо до мене, мовляв, ніяких 
претензій нема, нічого з цього не буде. Але двох хлопців, щоб 
припровадили мене додому, таки «прикомандирував» – у чому 
вони мені по дорозі й зізналися. 
За декілька днів я з'ясував, що під сільраду пригнали були «воро-

нок», куди попід руки винесли Оксану Яківну, зачинили в нього й 
Ольгу та й поталасували їх кудись. Щось треба робити. Де ж можна, 
щоб отак брутально поводилися з моїми гостями – і я замовчав? 

1 грудня я, як джентльмен (бо ж у моїй присутності образили жі-
нок!) подав велику заяву прокуророві району Леонідові Ситенку, де 
обклав кожну дію «правоохоронців» статтями Кримінального кодек-
су, Декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права, Прикінцевого акта Гельсінкської наради. Резуль-
тат не забарився: через тиждень, 8 грудня, знову поїхав я на підписку 
до міліції. Мене зустрів Славинський. Він аж сяяв від щастя: 

– Иди в прокуратуру, там тебя ждут. 
Приходжу – і мені слідчий Дяченко Кузьма Іванович оголошує 

про порушення кримінальної справи… проти мене. Ніби я на ву-
лиці села відмовився відповідати на запитання міліціонерів, забо-
роняв жінкам будь-що відповідати, а в сільраді «всіляко перешко-
джав міліціонерам виконувати їхні службові обов'язки», «ображав 
їх непристойними словами», а потім «кинувся на Славинського, 
який стояв у дверях, виштовхав його за двері, обірвавши на його 
плащі два ґудзики»… 
Покази пишу власноручно, щоб не було перекручень, доводжу 

безґлуздість звинувачення. Але що доводити очевидне людям, які 
добре знають, як воно було, але виконують завдання своєї партії та її 
«бойового авангарду» – КГБ, керуючись при цьому не доказами, а 
«соціялістичною правосвідомістю» та «внутрішнім переконанням»? 
Що з ними говорити про совість, коли вона в них – партійна? 
Слідчий Дяченко на додаток до адміннагляду за санкцією проку-

рора Ситенка бере з мене ще й розписку про невиїзд. (Було, що я під 
час слідства попросив начальника міліції капітана Бугая пустити мене 
до Києва на весілля до небоги Люди. «На пьянки нечего ездить». – 
ревнув Бугай. На що я відповів: «Ви мене, мабуть, по собі міряєте». 
А Кузьма Матвіюк кликав мене кумом на Хмельниччину…) 
Допитавши, слідчий відпускає мене додому. Приїхав я остан-

нім автобусом, о 19-й годині. Мати з тривогою чекали мене в сад-
ку. Намагаюся вдавати, що, може, все обійдеться. Навіть сів до-
друковувати того вечора спогади про мордовське ув'язнення під 
назвою «Світло людей», з епіграфом з Євангелії від Івана «І світло 
у темряві сяє, і тьма не пойняла його». Треба ж закінчити, поки 
не загребли мене. Щоб від мене хоч що-небудь залишилося… 
Це був машинописний текст на 42 сторіночки в піваркуша. Те-

пер кажуть А5. Сіруватий тонкий папір з простенького блокнота. 
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Я остерігався, щоб мені не підсунули «міченого» паперу. В основ-
ному там ішлося про Василя Стуса. Дописав і заховав цей текст. 
Здається, я друкував дві закладки. Одну з них пізніше у домовле-
ному тайнику я залишив Дмитрові Мазуру, він його взяв і передав 
комусь. Мабуть, той екземпляр пропав, як і мій. Може, папір таки 
був «мічений», бо коли я повернувся додому через 9,5 року – в жод-
ному моєму тайнику в матінці-землі коло хати нічого не було. І брат 
Микола, який єдиний знав ці місця, не брав їх. А сховав я там у кап-
ронових банках також листи Стуса, Чорновола, Романюка, Ірини 
Калинець та інших своїх респондентів. Ото, може, саме листи й були 
«помічені» на пошті, то через них кагебісти потай знайшли і забрали 
все. Мати казали, що коли мене заарештували, то хтось ночами товк-
ся коло хати, а страшно було виходити. 
Тоді, 8 грудня 1978 року, стало ясно як Божий день, що вже я з 

цих пазурів не вилузнуся. Придбав я нового наплечника, сховав 
його під ліжко та й почав збирати до нього потрібні в неволі речі. 
Того від матері не сховаєш. А тим часом через людей повідомляю 
Оксані Яківні та Ользі Бабич-Орловій про свої невикрути. Оксана 
Яківна сказала: «Він боязкий хлопець. Нічого з того не буде». 
І порадила мені не брати участи в розслідуванні. Е, думаю, Окса-
но Яківно, то вам нічого не буде, бо ви авансом відсиділи «десят-
ку» і реабілітовані. А сірому змелеться! Це не той випадок, щоб 
відмовчуватися: тут треба засвідчити всю правду. Я готував силь-
ний захист і активно відбивався як на слідстві, так і в суді. Що 
справа сфабрикована – видно було кожному. Я досі вважаю, що 
переміг у тій справі, хоча дістав три роки ув'язнення. 
Але поки що Оксана Яківна помилилася – і я помилився! У її 

діях теж виявили склад злочину: вона нібито теж образила міліці-
онера Базленка, навіть плюнула йому в пику! У що важко повіри-
ти. А жаль. Але в порушенні справи проти неї відмовили з огляду 
на її статечний вік. Проте через рік на її вік уже не зглянулися: 
ув'язнили 76-літню жінку, та ще й судили з особливим цинізмом: 
на Різдво Христове 1981 року. 
Слідство тривало недовго, було всього два чи три допити. Ша-

нтажували декількох моїх односельчан, щоб вони давали покази, 
дехто з них дещо попідписував, а потім на суді відмовлявся від тих 
показів. Але судові достатньо було того, що показали міліціонери 
Славинський та Базленко. 
Атмосфера згущувалася. Я писав тривожні листи в усі усюди, 

зокрема, до київських і московських правозахисників, але ніхто 
мене вже порятувати не міг, бо пішла така кампанія: причетним 
до правозахисного руху фабрикувати кримінальні справи. Написав 
депутатові Верховної Ради головисі колгоспу з сусіднього району 
Любченко, Щербицькому. (Див.: Лист до В. В. Щербицького). Дми-
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тро Мазур вважав потрібним, щоб моя мати поїхали до Києва на 
прийом до Щербицького. Я не хотів посилати матір з такою без-
надійною місією, а все ж таки ми порадилися, я пішов позичив у 
материної сестри Антоськи кожуха (був тріскучий мороз), і мати 
з’їздили до Києва та хоч провідали дочку Надію. У приймальні їх 
ніхто не вислухав. Від депутатки та з канцелярії Щербицького 
прийшли відписки, що все буде «по закону». Кагебня гадала, що 
на провінції пройде й така «справа». Але й розуміла, що піймати 
мене з якимись писаними текстами важко буде, а провести обшук 
і щось знайти в сільському обійсті – марна справа. Там можна й 
танк заховати. Уже коли мене посадили, то кілька разів трясли, 
шукаючи мою друкарську машинку, аж поки мати не віддали її, 
щоб більше не приходили. На побаченні мати мені про це зізна-
лися зі страхом: а що я скажу? «Правильно зробили, – кажу. – То 
матимете спокій». 
А ще одного разу ввечері з’являється мій єдиний на той час у 

селі щирий приятель Василь Канчур, який уже перейшов працювати 
ветеринаром у сусіднє Забілоччя. Я здивувався, чому він тут, як до-
береться додому так пізно? Бачу, щось мій Василь дуже стривоже-
ний. У хаті вже могла бути підслушка (щось таки було у вікні!), то 
вийшли ми в садок поговорити. Бачу, по дорозі шастає «бобик» і так 
потужно світить у наш садок. «Станьмо під дерево, щоб нас не було 
видно». Тоді Василь зізнався, що це його живосилом привезли, щоб 
він запропонував мені свою допомогу: чи не дав би я йому чогось 
написаного кудись завезти чи відіслати. Я подякував другові. Василь 
тоді доповів міліції: «Він хитріший за вас усіх». За дружбу зі мною та 
за свідчення в суді на мою користь його виключили з заочного на-
вчання в Білоцерківському сільгоспінституті. 
Тоді «весь радянський народ» готувався до якихось виборів, що 

мали відбутися, здається, 12 лютого. Я колгоспний художник-
оформлювач, знову мусив понаписувати багато гасел. Хоча сам на 
вибори не збирався йти. Люди запам'ятали мою історію з вибора-
ми 1977 року і казали: «Це вони тебе хочуть сховати на час вибо-
рів. А вибори минуть – і тебе випустять». 
Суд був призначений на 7 лютого 1979 року в Радомишлі. Я обі-

йшов родину, оповістив багато людей, щоб приїхали та прийшли 
подивитися радянське правосуддя. Зайшов і до школи. Директор Ва-
силь Петрович Куц, сам не вірячи своїм словам, сказав: «Наш радян-
ський суд найсправедливіший у світі». Ніхто з учителів не приїхав. 
У мене був добрий захисник – Мартиш Сергій Макарович з 

Дарницької колеґії адвокатів міста Києва. Його порадила Оксана 
Яківна Мешко. Свого часу він мав допуск до політичних справ, але 
за скаргу в порядку нагляду в справі її сина Олеся Сергієнка його 
того допуску позбавили. А в мене ж – кримінальна справа. Ми зу-
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стрілися на закритті справи і побудували добру тактику: не від-
кривати додаткових свідків захисту, щоб їх наперед не залякали. 
Я з цілою родиною – мати, брат Микола і сестра Люба з Донеччи-

ни, сестра Надія та її дочка Люда з Києва – приїхав до Радомишльсь-
кого районного народного суду з наплечником, у куфайці. Бо не сум-
нівався у вироку. Згодом небога Люда Рябуха (вона щойно тоді 
вийшла заміж за єврея Григорія Голубчика) – талановита худож-
ниця – зобразила цю картину в пекельному фіолетовім кольорі. 
Поміж рядами зимових дерев ідуть стара жінка, запнута хусткою, і 
молодий чоловік у куфайці. Стільки страху в очах жінки і стільки 
приречености в ході чоловіка… То моя мати і я. Ще того ранку я 
попросив старшого брата Миколу, який спеціяльно приїхав на суд 
із Донеччини, вийти надвір і показав йому свої тайники. І сказав: 
«Якби ти знав, Миколо, як я не хочу туди йти… Усе те я вже 
знаю, нема мені там нічого цікавого». Але чесно скажу, думок ті-
кати, ховатися не було. Психіатр Н. М. Винарська сказала була: 
«Земля кругла, ніде сховатися». Та й не з нашими справами хова-
тися. Жити не хотілося... Але й думок про самогубство не було. 
Хоча, скажу відверто, в неволі практично кожен про це подумує. 
А ще я відважився написати на прощання листа «своїй» дівчині, 
яка вже стала чужою дружиною і мала двох діток, що дуже хочу її 
побачити на прощання. Хоч би в сні, хоч би здалека. Вона щось 
відписала і зволила явитися саме так: уві сні, звіддалека… 
На превелике диво, суд був відкритий. Публіки – повна зала. 

Я постарався накликати людей, щоб побачили «радянське право-
суддя». Приїхав із Харкова мій мордовський колеґа Ігор Кравців. 
У нього незадовго перед цим закінчився адміннагляд – і він зва-
жився приїхати на мій суд! Я таку мужню дружбу дуже високо ці-
ную. (Див. нарис «Подвижник»). Сприяннями Дмитра Мазура при-
їхала Ліна Борисівна Туманова з Москви. Дмитро привів її до суду 
і сказав мені, що піде, бо бачить, що йому можуть улаштувати 
якусь провокацію. Туманова мала диктофон і потай записала весь 
процес. (Це людина з кола Андрія Сахарова. Десь у 1982 році вона 
була схоплена, коли передавала якийсь матеріял А. Сахарова за-
хідному журналістові. Ми чули це повідомлення по радіо, сидячи 
в камері в Кучино. І в «Известиях» про це писалося. Її протрима-
ли декілька місяців, та виявили білокрів'я і звільнили. Вона поме-
рла через місяць. Я від неї ще одержав прощального листа, він у 
мене є. Такого листа пропустили). 
Коли ми зайшли до суду, там уже сиділа в приймальні Оксана 

Яківна Мешко і швидко щось писала. З нею приїхав Клим Семе-
нюк, колишній політв’язень. До зали суду її, Клима та Ольгу Ба-
бич не впускали цілий день. 
Годі переказувати перебіг того процесу: то був театр абсурду. 

Один із «потерпілих», дільничний міліціонер Володимир Базлен-
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ко, посоромився прийти на засідання. Він прислав довідку, що 
«захворів». Зачитали його попередні покази. Друкарка міліції Га-
лина Ковбасюк, яка «випадково» була 18 листопада в Ставках, 
розказуючи, де я напав на Славинського, переплутала двері. Нача-
льниця дитячої кімнати міліції Лідія Дудківська в той злощасний 
день теж була в Ставках «у службових справах». Вона нібито поба-
чила мене з незнайомими їй жінками (який злочин!) коло дитса-
наторію і викликала міліцію. Але дитсанаторій – це в інший бік, 
ми там не були! Будучи викритою, вона засоромилася далі брехати 
так, як на слідстві, і сказала, що нападу не бачила. 
До чести моїм односельчанам: не надіялася на них кагебня та 

міліція, тому навезла «своїх» із Радомишля. Іван Овсієнко знай-
шов у собі мужність відкинути приписані йому Дяченком «пока-
зи», що нібито напад той був у його присутності. Вічно п'яний 
Іван Олексенко, нарешті, протверезів і вже не казав, що чув із 
вуст Оксани Мешко вигуки «Гайль Гітлер!» і не бачив сутички (її 
взагалі не можна було знадвору бачити, там штори, і надто високо 
ті вікна, двері далеко в глибині – я експериментував, але суд не 
захотів проводити такі експерименти). І взагалі нічого не бачив. 
Голова сільради Сергій Йосипович Науменко теж сказав, що не 
бачив ніякого нападу, не бачив, щоб хтось комусь відривав ґудзи-
ки… Тобто неправди проти мене він не сказав, але й правди, такої 
потрібної мені правди – теж не сказав! Мав би чоловік людську, а 
не комуністичну совість, то сказав би: «Та люди добрі, що ж це ми 
робимо!? Не відривав Овсієнко ґудзиків! Я бачив його і Славинсь-
кого після сутички через секунди. Цілий був його плащ!» Але коли 
нема совісті – то це надовго. Недарма на старості літ Науменко 
відновився в злочинній КПУ і помер комуністом. 
Один Славинський, ґевал, удвоє тяжчий та грубший за мене, 

безсоромно твердив, що він став жертвою мого нападу, що я ображав 
його «непристойними словами». Це при Оксані Мешко та Ользі! Та 
ж усі знають, що я принципово не послуговуюся такою мовою! 
Суд демонструє цивільного плаща «потерпілого». На ньому 

справді бракує двох ґудзиків. Але ж Славинський приніс плаща на 
вимогу слідчого на експертизу аж через 28 днів після події! Суддя 
пропонує мені спробувати відірвати ґудзики. Я потримав плаща в 
руках і подумав: чого це я буду їх рвати? Ще зроблять якийсь не-
гативний для мене висновок. 
Мій захисник Сергій Макарович Мартиш та я вимагаємо допи-

тати свідків Мешко та Орлову, а також кількох моїх односельчан. 
До речі, прокуратура, закриваючи справу, взагалі не вважала по-
трібним викликати Оксану Яківну та Ольгу Бабич на суд. Але я 
вдарив їм обом телеґрами – от вони й приїхали. Та виявилося, що 
суд їх теж викликав, але допитував останніми, протримавши увесь 
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день у коридорі, щоб вони не чули перебігу судового засідання. 
Як тепер чую: просто й достойно викладає Оксана Яківна свою 
версію справи, тримаючи в руці пашпорт (якраз тоді йшов обмін 
пашпортів і видача їх колгоспним кріпакам): 

– Я показала їм цей документ – він хоч і давній, як і я, але 
ще доволі пристойний, – і назвалася. А вони своїх імен не нази-
вали, поводилися вульгарно, тож я не давала їм до рук свого до-
кумента. Вони пропонували нам їхати з ними їхньою машиною до 
Радомишля. Я відмовилася: одна з нас стара, а друга молода. «Ми 
підемо до Василя ночувати». – «До Василя не можна, він піднаг-
лядний». – Але ж не прокажений. То ми підемо до голови сільра-
ди (його вже впустили в приміщення). – «Теж не можна». – «Тоді я 
буду ночувати тут, у сільраді». – Тоді вони вхопили мене попід 
руки і, оскільки я підібрала ноги, то винесли мене, вкинули у воро-
нок і так прокатали по соші, що мені стало прикро. Так, я називала 
їх при цьому гітлерівцями, фашистами. Була пізня година, наші ав-
тобуси з Радомишля вже пішли. Ольга покинула мене в автостан-
ції і пішла шукати аптеку. Відтак ми переночували в готелі, а вра-
нці поїхали – я в Київ, а Ольга в Житомир. Я б не приїхала на 
цей суд, але я знаю, що загрожує піднаглядному Овсієнку… 
Суд чемно вислухав Оксану Яківну та Ольгу, але їхні свідчення 

йому були ні до чого. Як і звернення Оксани Яківни в цій справі 
до Олеся Гончара, до Миколи Вінграновського та до всього світу. 
Ми з захисником Сергієм Макаровичем Мартишем наполягли 

на викликові додаткових свідків. Суд, на диво, постановив продо-
вжити засідання завтра, що зовсім не передбачалося сценарієм: 
воронок для мене стояв напоготові… 
Оксані Яківні потрібно було негайно до Києва у справі сина, 

то вона з Климом Семенюком, а також Ольга, поїхали, а Ліну Ту-
манову та Ігоря Кравціва я запросив до себе в село ночувати. Мо-
го наплечника, щоб не везти завтра знову, брат заніс до дядька 
Луки Підсухи, який жив у Радомишлі. 
Брат Микола, сестра Люба та я покликали назавтра свідків, ми 

повечеряли, переночували та й приїхали знову до суду. Вранці 
8 лютого стало відомо, що в дядька Луки в Радомишлі міліція без 
ордера влаштувала обшук. Суд не був здивований таким повідом-
ленням і ніяк на мою заяву не зреаґував. Заслухав додаткових сві-
дків, які показали, що ніякого інциденту на вулиці в селі не було: 
вони подумали, що це ми спинили машину, щоб під'їхати. Але 
радянський суд не міг змінити настанову КГБ! Заступник проку-
рора району Казимир Якимчук, якого Ситенко виставив замість 
себе, завимагав мені чотири з половиною роки ув'язнення в табо-
рах суворого режиму – усього на півроку менше максимуму. Ад-
вокат С. М. Мартиш запропонував припинити справу проти мене 
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за відсутністю складу злочину в моїх діях та самої події і – нечу-
ване в ті часи! – тут же порушити кримінальну справу проти капі-
тана міліції Славинського за перевищення повноважень та фабри-
кування справи. Це викликало бурхливий протест прокурора 
Казимира Якимчука, він запропонував судові винести постанову 
про невідповідну поведінку адвоката Мартиша і сповістити про це 
в його Дарницьку колеґію. 
Одне слово, суддя В. П. Коваленко допустив, що в залі була 

сказана вся правда. Михайло Хейфец у своєму нарисі про мене 
пише, що суддя зробив усе, що міг. Може й так. Але ж я макси-
маліст: хай би виніс виправдальний вирок і пішов у відставку, по-
збувся кар’єри, сам зазнав репресій. Але мав би чисте сумління. 
Ба, це був би громадянський подвиг. Через років 13 я подав заяву 
в Радомишльський суд з проханням надати мені можливість поди-
витися матеріяли справи, бо хочу оскаржити вирок. Суддя Кова-
ленко мовчки надав таку можливість. А я досі тієї справи не оска-
ржив, так і ходжу не реабілітованим хуліґаном… 
Я розпочав своє останнє слово приблизно так: 
– Усі присутні в цьому залі – від громадянина прокурора до 

того, хто стоїть у дверях, – добре розуміють, що ніякого злочину 
Овсієнко не вчинив. Просто відбувається розправа за мою грома-
дянську позицію, за те, що я продовжую правозахисну діяльність. 
Але громадянин прокурор позичив у Сірка очі… 

– Я протестую! Я протестую! – заверещав прокурор Якимчук, 
мабуть, прийнявши цю приказку, що означає «бреше», за натяк на 
його косоокість. 
Я мусів змінити тон, щоб мене зовсім не позбавили останнього 

слова, а все ж сказав: 
– Я все-таки сподіваюся, що доживу до того часу, коли суди-

тимуть вас. Мені, на відміну від вас, не буде потреби нічого вига-
дувати. Я скажу лише правду. 
І, дивлячись на Славинського, а маючи на увазі всю зґраю, 

процитував з «Горя от ума» Олександра Грибоєдова: 

Я правду о тебе порасскажу такую, 
Что хуже всякой лжи. 

І проголосив латиною та українською: «Хай западеться світ, але 
звершиться правосуддя!" 
Суддя Коваленко оголосив вирок: три роки ув'язнення в табо-

рах суворого режиму. Зойкнула сестра Надія, осунулися мати. 
Я скинув з руки годинника – час мій скінчився – і подав його 
матері. Біля мене виросли міліціонери з наручниками. Сестра в 
других Марія Лось із села Білка голосно обурювалася: 

– Оце то суд! Оце то суд! 
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Мене вивели до воронка, що стояв напоготові, Анатолій Пи-
липенко на ходу намагався потиснути мені руку. Ночував я в під-
земеллі райвідділу міліції. 
Мій процес набув широкого розголосу завдяки Ліні Тумановій, 

а особливо Оксані Яківні Мешко. Моє останнє слово було запи-
сане і поширене в самвидаві. Було, мабуть, два його варіянти, бо я 
наперед написав текст «Замість останнього слова» і кудись передав 
його, а в суді зімпровізував трохи інакше. (Див.: Українська Гель-
сінкська Група. 1978–1982 Торонто-Балтимор: Смолоскип, 1983.– 
С. 529-530, також: Українська Громадська Група сприяння виконанню 
Гельсінкських угод: Документи і матеріали. В 4 томах. Харківська 
правозахисна група; Харків: Фоліо, 2001. Т. 3, с. 215-216). Оксана Яків-
на написала (за стилем видно) детальний звіт «Процес Василя Овсіє-
нка» (Див. відповідно с. 523-528 та 217-220 вище згаданих видань). 
16 лютого історик Михайло Мельник надіслав листа до редакції 
газети «Радянська Україна» на мій захист. 9 березня він загинув. 
(УГГ. 1978-82, с. 517-521). Василь Стус 11 лютого надіслав теле-
ґраму А. Д. Сахарову: «Протестуючи проти засуду Василя Овсієн-
ка, вимагаючи його звільнення і покарання винних судової фаб-
рикації, починаю політичну голодівку». (В. Стус. Твори в 6 томах, 
9 книгах. Львів: Просвіта. 1994. – Том 4, с. 469; УГГ. Документи і 
матеріали, т. 3, с. 216). Дмитро Мазур каже, що чув по радіо за-
яву А. Д. Сахарова на мій захист, але я не бачив її надрукованою. 
Тепер я можу цитувати й покликатися на зарубіжну україно- і ан-

гломовну пресу, на радіо «Свобода», але ж тоді я нічого не знав про 
розголос, лише здогадувався. Бо я про нього подбав і добрі люди до-
помогли. Не ради слави (бо то тяжка слава), а ради того, щоб бандо-
чка зверетенилася від злості та безсилля. Такі процеси викривали 
Імперію Зла перед цілим світом. Ба, згодом у неволі я дізнався, що 
вони, дурні, по всьому району проводили «збори трудових колекти-
вів», де «поминали» мене. 
Коли мене завезли каратися до 55-ї зони, що у Вільнянську Запо-

різької области, то спочатку мені хлинуло багато листів, у тому числі 
від друзів. А потім – як обрізало: тільки від рідні і тільки на побутові 
теми. А все ж я встиг одержати поштівку від Оксани Яківни, де вона 
писала приблизно так: «З роси та з води! Бо з чого там сили ще на-
берешся… Ми тут клопочемося за Вас, обережно стукаємо в браму, 
але ж там не Святий Петро ключі тримає. Ви в нашому колі». 
Останнє речення означало, що мене оголошено членом Української 
Гельсінкської Групи. Не посмертно, як Михайла Мельника, але пост 
фактум. Жаль, що та поштівка не збереглася. 
Оце з тих пір я називаю Оксану Яківну хрещеною своєю матір'ю. 
У 1990 році справляли ми 85-річчя Оксани Яківни в Будинку 

літератора в Києві. Микола Горбаль зазняв нас саме в той момент, 
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коли вона протяжно так мовить: «Це я посадила Василя в тюрму… 
Я тоді багатьох «посадила…» 

– Дорога Оксано Яківно! – захищав я її тоді саму від себе. – 
Якби ви не приїхали до мене в село, то мене все одно посадили б. 
Сфабрикували б іншу «справу». Наприклад, «спробу зґвалтуван-
ня», як Чорноволові чи Горбалеві. А так – скажу на етапі: «Опір 
міліції», то карні в'язні: «Молодец, землячок! Так им, ментам, и 
надо!» Коли стану розповідати, що, власне, опору я не вчинив, то 
вони дивуються: «За що ж ти сидиш? Я, наприклад, хоч у пику 
одному заїхав…» 
А от Василь Скрипка, давній дисидент-шістдесятник, під той 

час професор Криворізького педінституту (з Києва його випрова-
дили під час «покосу» 1972 року), три дні ходив до Оксани Яків-
ни, вислідом чого стали три аудіокасети – чотири з половиною 
години! – розповіді про її митарства 1972—1988 років: захист сина 
Олеся, створення Української Гельсінкської Групи, переслідуван-
ня, психіятричка, арешт 76-річної «антирадянщиці», суд, 108 діб 
етапу аж на берег Охотського моря, в селище Аян, де її замітало 
снігом, повернення в Україну, мандри до Австралії і Сполучених 
Штатів… То неперевершена за змістом та емоційним наповненням 
оповідь мудрої, інтеліґентної українки, яка чітко відокремлювала 
себе від злочинної чужинецької системи й відчайдушно протисто-
яла їй усе своє стражденне життя. Василь Скрипка опублікував 
свій запис у журналі «Кур'єр Кривбасу», ч.2—7 1994 року. Я запо-
взявся видати це неоціненне інтерв'ю окремою брошуркою. Дістав 
у Надії Світличної аж у Сполучених Штатах касети, переслухав і 
списав пропущені місця і таки підготував до друку та видав гро-
мадським коштом за сприяннями Української Республіканської 
партії. Хоч мізерним тиражем, але вже воно не пропаде. 
Ходимо ми поміж таких людей, а рідко хто здогадається зафік-

сувати їхнє слово, зазняти їх – це ж будуть неоціненні скарби нашої 
історії. Спасибі п. Василеві Скрипці, що він це зробив. 
Що Оксана Мешко під арештом, я дізнався у вересні 1980 року 

на етапі в Лук'янівці від Юрія Литвина. Тоді Щербицький під 
«Олімпіаду-80» заповзявся був очистити Київ і всю Україну від зло-
дійчуків, волоцюг, повій та… дисидентів. Під цей покіс потрапили 
Юрій Литвин, Василь Стус, Ольга Гейко, Микола Горбаль, Яро-
слав Лесів, Дмитро Мазур, Петро та Василь Січки, Василь Стріль-
ців… У Лук'янівці ходили легенди про цей «олімпійський набір», 
зокрема, що була тут одна бабця-дисидентка, дуже достойно три-
малася, охайна і чемна, наглядачі її за приклад ставили зечкам. 
Перед тим Оксана Яківна провела 75 діб у Павлівській психіят-

ричці (була спроба зобразити її душевно хворою), відтак заарештува-
ли її 13 жовтня 1980 року. Півроку ув'язнення і п'ять років заслання 
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присудив якраз на Різдво Христове 1981 року Київський обласний 
суд 76-річній «особливо небезпечній державній злочинниці» за 
«проведення антирадянської аґітації і пропаґанди» (ч.1, ст.62 КК 
УРСР). Повезли її етапом аж на берег Охотського моря, в містеч-
ко Аян, де тоді ще відбував заслання її син Олесь Сергієнко. 
Жилава козацька мати витримала й це. (Казала мені ще в Ста-

вках: «Я ще Брежнєва переживу». Пережила не лише його.) 
У кінці 1985 року повернулася до Києва. У 1988-89 рік мандрувала 
по світові, популяризуючи українську ідею. Повернувшись, стала 
членом Координаційної Ради Української Гельсінкської Спілки. 
Це саме на мою пропозицію вона 29 квітня 1990 року відкривала 
Установчий з'їзд УГС, де була створена Українська Республікансь-
ка партія. У червні 1990 року, насамперед її стараннями, було по-
новлено діяльність правозахисної орґанізації – створено Україн-
ський комітет «Гельсінкі-90». Оксана Яківна лишалася його душею  
і рушієм до останніх днів. Її невгамовна енерґія вражала людей і 
спонукала до діяльности навіть не дуже охочих. Неправда, що не-
має незамінних людей. Оксану Мешко нам не замінить ніхто. 
У кінці грудня 1990 року почулася вона зле. Живучи самотою, 

в чужій хаті, мусила брати ціпок та виходити з дому. Була слизота, 
а тут, на біду, в крамниці в неї вкрали ціпок, що його поставила 
була в кутку. Оксана Яківна впала, стався інсульт (чи то навпаки). 
Декілька днів вона не приходила до тями, але й за коротких збли-
сків свідомости вона вже не годна була говорити. 2 січня 1991 ро-
ку перестало битися її, здавалося, невтомне серце… 
Я лежав тоді в лікарні – відлупцювали мене комуністи під База-

ром 17 листопада, коли ми намагалися встановити хрест на могилі 
розстріляних ними в 1921 році 359 українських стрільців. (Див.: Ба-
зарська трагедія). Жовч розійшлася. Я був тяжко опечалений, і під 
тим настроєм одним духом написав основну частину статті про неї, 
яка в кількох варіянтах публікувалася в кількох виданнях. 5 січня втік 
я з лікарні в чужому одязі до церкви Миколи Притиска, де її відспі-
вували, і сказав своїй Хрещеній Матері прощальне слово. 
Поховали її на Байковому кладовищі в могилі матері Марії Пав-

лівни Граб-Мешко (26.1.1881—13.11.1951). І не було ніякого знаку, 
що тут похована й Оксана Яківна. То, порадившись із людьми, 
затіяв я ось що: видати книжечку спогадів про велику подвижни-
цю духа і під неї зібрати кошти на хрести. Євген Сверстюк, Ми-
кола Руденко, Михайло Горинь, Левко Лук'яненко, Віра Лісова, 
Петро Розумний, Світлана Погуляйло, Борис Довгалюк, Юрій 
Мурашов та я написали спогади, видали ми в тиражувальному 
центрі УРП тисячу штук книжечки «Оксана Мешко, козацька ма-
тір», презентували її в Музеї літератури саме на 90-річчя з дня її 
народження, улаштували вечір її пам'яти. Художник Микола Ма-
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лишко на той час уже розробив проект козацьких хрестів. Упро-
довж року зібрали ми немалі гроші, каменярі в Теребовлі на замов-
лення директора підприємства «Теребовлягаз» Василя Венґера 
видобули дві брили червоного пісковика, обтесали їх, навіть візе-
рунок вибили на хресті Оксани Яківни. З брили для Марії Петрів-
ни Микола Малишко з братом Петром вирубали хрест – і встано-
вили ми їх 28 жовтня 1995 року. Навесні Малишки довершили 
роботу і ми втішилися, що зробили хоч одну добру справу в цім 
світі. (Див. про це: «Воздвиження чесних хрестів») 

«УНІВЕРСИТЕТ КРИМІНАЛІСТИКИ» 

Ніч після суду з 8 на 9 лютого переночував я в Радомишлі в 
КПУ. Це не Комуністична партія України, а камера попереднього 
ув'язнення. Щиро поговорив з міліціонером, який охороняв мене. 
Я розповів йому свою біду і закінчив словами Михайла Івановича 
Калініна, написаними при вході до їхнього райвідділу внутрішніх 
справ, приблизно такими: «Міліція є лице влади. По міліції народ 
оцінює владу». Мовляв, якщо Славинський і Базленко є лице вла-
ди, то вона страшна. Міліціонер давав Славинському приблизно 
такі ж характеристики, що і я. 
Подав я заяву, щоб мені надали для ознайомлення протокол 

судового засідання. Завтра відвезли мене разом з якимось бомжем 
у Житомирську тюрму. 
Найперше мене кинули у величезну камеру, чоловік до ста. За 

смоґом ледве проглядають лампочка і вікно: курять і заварюють на 
газетах і ганчірках чай. Сморід. Параша забита. Усі нари зайняті. 
Увагу привертає не людина, яка зайшла, а її речовий мішок. Я не 
схоплений міліцією зненацька, а спорядився в неволю сам, то моїм 
наплечником одразу зацікавилися двоє блатних. Розштовхали біля 
себе інших зеків, вивільнили трохи місця: «Будешь здесь, землячек. 
Здесь такие люди, что по-другому жить нельзя». Відхилив матраца – 
а там величезний ножака з нержавіючої сталі. Ну, думаю, залетів я. 
Аж тут відчиняються двері і наглядач гукає моє прізвище. Підхоплюю 
свого наплечника, його хтось тримає, але я вириваю. З кишені мені 
витягують рукавицю – теж вириваю. «Такой сидор уплывает!» – чую 
навздогін. Мабуть, менти похопилися: хоч я кримінальник, але щодо 
мене є особлива настанова. Щоб революції не здійняв у великій ка-
мері. Перевели мене в камеру, де було лише п'ятеро в'язнів, і то від-
носно спокійних. Камера поруч з «ментовкою», споряджена якимись 
підозрілими дротиками-коробочками. 
Я мав чим пригостити співкамерників, а мені ще привезли пе-

редачу – і я відносно спокійно (хоча там весь час гомонить радіо, 
тому й зеки розмовляють голосно) написав скаргу до касаційного 
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суду. Доволі арґументовану. Секретарка Радомишльського райсуду 
привезла мені на ознайомлення протокол судового засідання. 
Я зробив суттєві зауваження до протоколу, які згодом були визна-
ні судом слушними. Але це не мало ніякого значення: касаційний 
суд залишив вирок без змін. Через це мене лише затримали в Жи-
томирі майже на два місяці. 
У тому гармидері я ще був спроможний перекласти на україн-

ську мову з російської Євангеліє від Івана (див. нарис «Бог Своє 
береже») і скласти кілька віршів. Явно підо впливом Стусових. 
Пізніше вірші мені вже не складалися. 

* * * 

Зречімося, перезабудьмо і відцураймося навік. 
І наші стопи многотрудні в один благоволімо бік. 
Бо наші цілі, наші мети над нами виснуть, як мечі. 
Глаголі наші і мислєті не нам здійснити. Не значім 
Свій шлях народженням і смертю, і не сподіймось співчуття: 
У вікової круговерті є цілі, владно розпростерті 
На гони, довші за життя. 

* * * 

І знову спомини, неначе вороги, 
Обстали купою твою пригаслу ватру, 
Розворушили сірий попіл, порохи 
І заходились іскру Божу роздувати. 
І вже вогню довготелесі язики 
Червоно лижуть твої руки захололі, 
Колючі зашпори розбуджують думки 
І твій зачерхлий мозок відтає поволі. 
Заворушились кішлом по сумних кутках 
Твоєї хижі вбогої химерні тіні 
Давно забутого і наяву, і в снах 
І потонулого в гидкому баговинні 
Цих безкінечних буднів… Пам’яте моя! 
О, висвітли мені, як ген на видноколі 
Під лебединий легіт стелиться земля, 
Як під весняним вітром молиться тополя, 
Самотня і гінка, як удовиний стан… 
О Україно! Ти вже за горою! 
І тільки місяця кривавий ятаган 
Панахає стодумні хмари наді мною. 
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* * * 

І знову ти, о моє диво, у сні явилася мені… 
І я щасливий! Я щасливий: залізні ґрати на вікні, 
Колючий шлак лілово-сірий, камінні мури і замки 
Неначе разом розступились – і ми на березі ріки… 
Живлющий вітер над водою, цілющі з берега ключі… 
Легкою, бистрою ходою приходиш Ти, о мій покою, 
І мов легесеньку вуаль відводиш білою рукою 
Стокам’яну мою печаль… 
…Якби не Ти – цей морок сірий, ця безкінечна світлота 
Давно б мене заполонили. А Ти, пречистая, свята! 
Ти розкрилила наді мною любов нев’янучу мою, 
І я, прихищений Тобою, немов у мами за полою 
Малим хлоп’яточком стою. 

 
Нарешті мені сказали: «С вещами!» Ще у воронку, куди нас наби-

ли повно, зеки, не питаючи мене, «роздербанили» мій наплечник. 
Обдерли мене, як липку. Продуктів там було мало, та й Бог з ни-
ми, з продуктами, але позабирали, що там було з білизни, навіть 
деякі записи. Був у мене Кримінальний кодекс УРСР з коментарем 
(його мені завбачливо привезла О. Я. Мешко) – забрали, чим позба-
вили мене можливости надалі писати кваліфіковані скарги в порядку 
нагляду. На станції Коростень у нашу камеру «столипіна» підсадили 
групу в'язнів, яких провадять у психіятричку. І вже мене надалі всі 
12 діб везуть із цією групою. Звичайно, більшість із них «гонять», бо 
їм так вигідно, щоб їх не судили. Це тяжка публіка. Якийсь Валерій 
Петровський зі Жданова (тепер Маріуполь) відверто видихає мені 
дим в обличчя: яка буде реакція? Ніякої реакції. Бо можуть побити 
навіть за прояв невдоволення: вони ж «психічні» і їм нічого за це не 
буде. Трохи роззнайомилися, і в деяких «авторитетів» з’явилося 
співчуття до «політичного». Дещо з речей мені повернули. «А за 
хаванину – извини, землячок». – «На здоров’я», – кажу. 
Я переконався, що на етапі найкраще не мати нічого, тоді до 

тебе ніхто не має претензій. Ще в читанці третього класу писало-
ся, що Ленін любив пісеньку: «Богачу дураку и с казной не спится, 
мужик гол, как сокол, поет, веселится». А концтабір і є ідеальне 
совєтське суспільство. Де всі голі. Усе, що є, тут з'їдається за один 
присяд. Простирадло, ковдра чи светр спалюється, щоб заварити 
на ньому чаю. Байдуже, що через півгодини буде холодно. 
Кілька днів сидимо на Лук'янівці в Києві. Відтак перегін у 

Дніпропетровськ. Там я спитав наглядачки, куди мене везуть. «55-я 
зона, Вольнянск». Я полегшено зітхнув: моїх попутників теж ве-
зуть у Вільнянськ, але в 20-у зону, в психіятричну лікарню. А то я 
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всю дорогу боявся, що це й мене запроторять разом з ними в «дур-
дом». Цей фактор кагебня, очевидно, передбачила. Начувайся: «дур-
дом» поруч. 
Та й моя 55-а зона не мед: у ній майже всі в’язні мали статтю 

14 – «примусове лікування від алкоголізму». Їх тяжко катують тим 
уже зовсім непотрібним лікуванням, вони кишки виривають від 
тих ліків, ходять аж зелені. Якщо хтось і був на волі алкоголіком, 
то в нього вже біла гарячка минула, його вже «переламало» за два-
три-чотири місяці слідства та суду. А більшість і не були алкоголі-
ками, просто вчинили злочин сп'яну. Проте доки судом після лі-
кування не знімуть з нього цю статтю 14-у – зек не може претен-
дувати на умовно-дострокове звільнення. Дехто вже й позбудеться 
цієї статті, а дістане горілки чи одеколону, вип'є – і йому призна-
чать курс лікування поновно. 
Це там я чув, як зек-санітар видавав ліки. Хворий скаржиться, 

що болить голова і нога. Розламав одну пігулку: «Оце від ноги, а це 
від голови». 
Декому життя не миле: щоб забутися, шукають якогось одуру. 

Четверо напилися якоїсь рідини, завезеної в зону у виробничих 
цілях, і ошкурилися. Ловлять лагерних котів, витягують з них кров 
і собі впорскують. Ходять по зоні коти-доходяги… Насипають в 
ацетонову фарбу соли, розколочуть, зливають і п’ють. А смердить 
же від них! Одному (це вже в Коростені) від ацетону мову відібра-
ло: хоче щось сказати, а виходить тільки перший склад: «Ва-ва-ва-
ва-ва…». Зривається, біжить. І ніхто не веде його до санчастини, 
бо це ж означає «здати» його. А з нього вже зняли 14-у статтю. 
Очевидно, мене супроводжувала настанова ставитися до мене 

по-особливому (так званий «меморандум»). Поставили мене до 
роботи в склад абразивів. Туди заходило два-три чоловіка на день. 
Відтак перевели до складу інструментів. Аж згодом послали в цех 
оббивати шлак після зварювання. 
Спочатку я почувався, як оте підібране мною біля клубу голу-

б'я, яке я пустив було в клітку до курчат: курчата накинулися на 
голуб'я і були б заклювали, якби я не вихопив його. Або як шма-
ток металу в сірчаній кислоті. Усе те середовище накидається на 
тебе лише тому, що ти не такий, як воно. Ти чужорідне тіло. Ме-
не жодного разу не побили, хоч один зек – явно за завданням – 
надто вже нахабно присікувався, аж інші за мене заступилися. 
Скоро побачили, що я з адміністрацією не якшаюся, в СВП («со-
вет внутреннего порядка») не вступаю, нікому не шкоджу, трима-
юся незалежно, то мене залишили в спокої. Деякі авторитети на-
віть заповажали мене і пропонували свій захист. Я не заходив з 
ними ні в які стосунки. Згодом виявилося, що активних, аґресив-
них там усього відсотків десять. Решта – це звичайні тихі «совєт-
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ські люди», які на чомусь попалися. По той бік колючого паркану 
ходять такі самі, але вони ще не попалися. Я знайшов там людей 
для нормального людського спілкування, як-от Іван Кича з-під 
Бердичева, Іван Власович Блажко з Вінниччини, Михайло Драш-
каба з Закарпаття, інженер Іван Горбунов із Запоріжжя. 
Зона поділена на «локалки». Так що можеш із кимось просиді-

ти в одній зоні весь термін, так і не побачившись. Зрідка всіх ра-
зом чи одну зміну пустять у кіно «на естраду» – страх бере перед 
таким великим простором і такою масою однаково сірих людей. 
Спочатку я жив у невеликій секції. Там не було стільців і столів, 
щоб сісти прочитати щось чи написати листа. Потім перевели до 
секції на 80 чоловік. Я зміряв її кроками: на людину випадало 
1,8 кв. м площі. Четверо двоповерхових нарів зсунуто докупи. Прохід 
сантиметрів 70. Я спав на горішніх нарах, то після підйому лазиш 
на колінах, застеляєш одну половину, потім другу. Тоді влучаєш 
момент зістрибнути вниз. До умивальника не доступишся. До туа-
лету теж (він надворі). А ще як зеки нап'ються одеколону та схо-
дять туди – сморід неймовірний! Води не вистачає. До пральні 
здавати одне з двох простирадел і одну пошивку раз на десять 
днів, а то й рідше. Інженер Горбунов, «канаючи під трубольота», 
жартує: «Та в мене в трубі ганчірка була чистіша, ніж тут прости-
радло!». Митися «отряд» ведуть раз на тиждень, а то й рідше. 
Коли ж у секціях поставили телевізори, то мені настала справ-

жня біда: ніде притулитися з книжкою. Бо й там я замовляв книги 
поштою, передплачував пресу, брав дещо в бібліотеці. До речі, зек-
бібліотекар якось показав мені список авторів і книг, які підляга-
ють вилученню. Знаючи, що на таких посадах тримають «ставших 
на путь исправления» членів СВП («совет внутреннего порядка»), 
я не виявив особливого інтересу до списку, але запам'ятав, що там 
були всі твори Миколи Руденка і Олеся Бердника. Один пакунок з 
магазину «Книга – поштою» мені видавав сам замполіт підполко-
вник Сарана. Зокрема, «Русское летописание» академіка Тихоми-
рова. «Зачем это? Надо «Малую землю» и «Возрождение» Леонида 
Ильича читать». 
З того горя я записався у вечірнє ПТУ, хоч мене через мою 

вищу освіту не хотіли приймати. Вчили там, в основному, на па-
льцях, але до весни 1980 року я мав уже документ електромонтера 
промислового устаткування ІV розряду. Викладач Іван Іванович 
ставився до мене як до рівного. Здається, тільки двом з групи дали 
ІV розряд. Але я електрики досі побоююся. 
Телевізора (тільки першу московську програму!) вмикають з 

вахти о 19 годні до 22-ої. Зеки залазять на верхні нари, в тому числі 
й на мої. Приловчуються перемикати проґрами, ловлять кінофі-
льми або футбол. Натраплять на україномовну передачу: «Выклю-
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чи это на бычьем языке!» Єдине, що я запам'ятав з тих передач, 
це як Брежнєв і Картер, підписавши 18 червня 1979 року договір 
ОСО (обмеження стратегічних озброєнь), потягнулися один до 
одного… Невже цілуватимуться? Цілуються! Так смачно, «по русско-
му обычаю»! «Выключай этого старого педераста!» 
Педерасти тут живуть у куточку. Вони не сміють узяти з лотка 

пайку хліба, коли днювальний принесе: хтось має подати. Не смі-
ють доторкнутися до крана бачка з водою: він підставить кварту, а 
хтось має напустити йому води. Не сміють взятися за ручку две-
рей! До «пєтуха» не можна доторкатися, хіба вдарити його ногою. 
«Законтачишся». Як не дивно, але «законтачення» не настає за ві-
домого зв'язку з ним: «активний» залишається «чистим». Якось я ви-
словив сумнів у цьому. Що, мовляв, вони однакові. Щастя моє, 
що засумнівався не в присутності «активних». У їдальні для «пєту-
хів» окремі столи і окремий посуд. 
Гомосексуалізм у зоні – жахливе явище. Це є виключно ре-

зультат насильства. Чимось провинився, програвся в карти, забор-
гував, порушив якісь правила поведінки – і можуть зґвалтувати. 
Або просто тому, що якомусь «авторитету» сподобався гарний хло-
пець. А реабілітуватися можна в єдиний спосіб: убити свого крив-
дника. Тобто піти на розстріл або на 15 років ув'язнення. Разом з 
тим, адміністрація довіряє педерастам «ключові» позиції. Напри-
клад, ключі від локальної зони. Щоб він нелегально пропустив 
тебе в іншу «локалку», мусиш дати йому заварку чаю (сірникову 
коробочку) або пачку цигарок. Але якщо тебе менти зловлять в 
іншій локалці – він тебе знати не знає. 
Якось у лазні бачу багато зеків товпляться біля кількох лійок, а 

з однієї в куточку ллється вода і нікого там нема. Я рушив туди. 
«Землячек, законтачишся!» – остерегли мене. «Законтаченого» 
вже можна зґвалтувати і теж загнати в «пітушатник». 
Побувати в зеківській лазні – то, я вам скажу, видовище! Це 

суворий режим, тобто люди не вперше сидять, тому майже всі з 
наколками. Чого тільки не побачиш! Я в тих «мастях» не розумію-
ся: є тигри, леви, Ленін, Сталін, Гітлер… Це все щось означає. На 
спині напис: «Больше пуда не ложить». На ногах: «Они устали от 
дорог». На пузі: «Всю жизнь на тебя работаю». На повіках: «Вор 
спит». В одного на сідницях Ленін і Сталін з кочергою і лопатою: як 
зек іде – вони по черзі «шурують» йому кочергами та лопатою в 
зад. Навіть на пенісах щось понаписувано, та ж не будеш придив-
лятися. Вставляють собі «шари» – кульки з органічного скла. Для 
більшого «кайфу». Казали, що один мав іти на побачення з дружи-
ною, а його викликали в санчастину, вирізали ті кульки, перебинту-
вали – і йди на побачення інвалідом… Коли тіло молоде, то ті 
наколки ще мають форму. А коли чоловік гладшає, худне чи ста-
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ріє, то стає геть потворою. Ось зараз пішла мода й на волі: навіть 
дівчата наколюють. Це вже є гидота, а якою вона буде згодом? 
Мова зеків – суцільний жарґон на основі російської мови, ще-

дро пересипаний матом. Це потужний тигель русифікації і демо-
ралізації. Дивишся: ніби гарний хлопець. А як відкриє рота – по-
мийна яма. Господи! Навіщо Ти дав йому мову? Хай би воно 
рикало чи ремигало, як бугай. Така само мова наглядачів, офіце-
рів, майстрів. Як тепер бачу (це вже було пізніше, в Коростені): 
розвод на роботу. Майор, ДПНК (черговий помічник начальника 
колонії) стоїть на підвищенні з мегафоном і таким «государствен-
ным матом», на півобласті криє нашого начальника загону, стар-
шого лейтенанта, бо він не туди повів свій загін… Я мав з цим 
проблему, бо й далі розмовляв з усіма українською літературною 
нормою. Я ж в Україні. «Это тот, который на бычьем языке чири-
кает». У них і бугаї цвірінькають… «Бычий», «бандерский язык». 
«Ты из Западной? Ты с Закарпатья? А вот как будет «Я стираю? 
Я пру?» – «Перу. А по вашому «стирать» – це сцять і срать ра-
зом?» Дошкулив мені загоновий начальник (отрядний) лейтенант 
Харченко (так, здається): без будь-якої моєї вини у цеху попер на 
мене матом при зеках. Я, шануючи свою матір, уже не витримав: 
«…свою матір, скотино, раз вона навчила тебе такої мови!» Зеки 
присіли, «отрядний» осікся: ніхто йому не відкривав змісту слів, 
які він вимовляє, не задумуючись. Завтра викликав у кабінет: «Я, 
конечно, извиняться не буду…» Це в нього така форма вибачення. 
Минула половина мого терміну, півтора року. Порушень ре-

жиму в мене нема: загоновий мусить подавати мою справу на роз-
гляд комісії на предмет умовно-дострокового звільнення (УДО) як 
такого, що «стал на путь исправления». Як кажуть, «на хімію». 
Таку форму ввели за Хрущова, коли радянська влада до електри-
фікації всієї країни доточила «хімізацію»: руками в'язнів будувала 
хімічні підприємства. Таких умовно звільнених утримують у гур-
тожитках без колючого дроту, але щодня перевіряючи. Умови там 
були, як правило, тяжкі, заробітки мізерні, а спокус і небезпек 
більше, ніж у зоні. Більшість не витримувала, тікала чи вчиняла 
якесь порушення, щоб повернутися назад у зону. Часом відбутий 
«на хімії» час не зараховували. Тобто виходив «срок в рассрочку». 
Та я й не сподівався на таке милосердя. 
Харченко представляє мене наглядовій комісії, яка складається 

з працівників зони і громадськости району. Дає мені добру харак-
теристику: вимог режиму не порушує, норму виробітку виконує, 
закінчив ПТУ. Але не визнає себе винним у вчиненні злочину і не 
кається. Комісія стала допитуватися, чому. Знаючи, що мене КГБ 
не для того посадило, щоб оця наглядова комісія випустила, я 
взяв її на ґлузи: «Без покаяння до раю не пускають. А я не согрі-
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шив, то не маю як покаятися. Отже, до раю мені дороги нема». 
Навздогін я послав кудись там дуже дотепну заяву. 
Я не пробував з криміналу щось нелегально відсилати: не чув у 

собі хисту написати щось значуще і не мав таланту детектива, щоб 
організувати вихід інформації. Так що я іронічно ставлюся до тих, 
хто каже, що я в неволі «боровся». Я не боровся. Я стояв як паля 
в брудному потоці, дбаючи, щоб не похилитися. Звичайно, це теж 
треба оцінювати, але не як героїзм, а як нормальну людську пове-
дінку за тих умов, що величезна більшість людей тоді поводилася 
ненормально. Люди покірно, як плохі вівці, брели туди, куди їх 
гнали. А я стояв на своєму. 
Я вже згадував, що в перші місяці мені сипонуло багато листів, 

а влітку – як обрізало: тільки від рідних, і то тільки на побутові 
теми. Але ще проскочила поштівка від О. Я. Мешко, з якої я зро-
зумів, що мене оголошено членом Української Гельсінкської гру-
пи, дві поштівки від Василя Стуса з Колими, один лист від Ми-
хайла Хейфеца, кілька від Ліни Борисівни Туманової і переказ на 
кількадесят рублів. Я старанно підшивав усі одержані листи і збе-
ріг їх, тому можу процитувати пані Туманову: «Як тяжко здобува-
ти друзів, а ще тяжче їх утрачати». 
На одноденне побачення приїхали мати й сестра Надія Силен-

ко. Сестрі влаштували такий «шмон», що вона мала серцевий на-
пад. На коротке побачення приїхали брати Анатолій і Микола з 
Донеччини. Побачення через шкло, говорити по телефону. Кабі-
нок багато, усі зеки й родичі кричать. А наш телефон то вмика-
ється, то вимикається. Недосконале там було підслуховування і 
записування. 
Мене протримали у цій 55-й зоні у Вільнянську на Запоріжжі 

до 5 вересня 1980 року. 
Уже навесні того року мене викликали на допити у справі заа-

рештованого 14 травня в Києві Василя Стуса. Я сказав, що не був 
свідком ніяких злочинів, тим паче Стусових, тому відмовився 
будь-що говорити для протоколу, який КГБ апріорі називає «про-
токолом допиту свідка». Ніякий я не свідок. Прокурор Вільнянсь-
кого району Биков, який був присутній при цьому, кричав: «Таких 
националистов, как вы и Стус, надо расстреливать!» Допитував 
мене слідчий Крайчинський, який грав роль «добряка». Це в них 
так заведено: один «добрий», а другий «поганий». Потім приїхав з 
Житомира майор Чайковський, допитував у справі Дмитра Мазу-
ра. О, то вже й Дмитра «пов'язали»… У нього в курнику знайшли 
мій текст «Замість останнього слова». Намагаються допитати мене 
у його справі як свідка. Я категорично вперся – ніяких показів. 
Загоновий Харченко «по секрету» сказав мені, що мене скоро з 

цієї зони заберуть. Я здогадувався, що до Житомира, і прилучать 



 82

до справи Мазура. Бо ми «вступили в злочинну змову». То я вже 
на інший фах у ПТУ не записувався, а мене б прийняли. 
Беруть мене на етап 5 вересня 1980 року. По дорозі в Києві на 

Лук'янівці зустрічаюся з Юрієм Литвином. Ми 10 діб пробули в 
одній камері! Він мені пояснив, що на етап нас улітку не брали, 
щоб ми не зірвали Московської олімпіяди, яка почасти відбувала-
ся в Києві. Якийсь там карантин наклали на нашу камеру, хтось 
там чимось отруївся – то це нам вийшло на добро: ми так гарно 
поспілкувалися! Литвин, спасибі йому, дуже добре підтримав мене 
на дусі. Я приїхав до Житомира в піднесеному настрої. Показів я 
не давав, але подав заяву на захист заарештованого Дмитра Мазу-
ра. Слідчий Радченко проглянув заяву і впевнено сказав: «Будеш 
сидіти». Дмитрові тоді за ст. 62 ч. 1 дали 6 років таборів суворого 
режиму та 5 заслання. 
Щоб я був під рукою, мене 17 листопада 1980 року відправили 

вже не у Вільнянськ, а в Коростень на Житомирщині, у зону № 71. 
Я там пробув декілька місяців. Вивчився ще й на токаря, але вже 
не в ПТУ, а був помічником і учнем доброго токаря Миколи Са-
муся. Дуже мовчазний такий чоловік був, але доброзичливий. Тут 
уже я швидше порозумівся з оточенням, бо мав досвід. 
Вразив там мене один випадок. Хлопець років 19-ти морочить-

ся з вороненям. Годує його, підкидає, щоб училося літати. Думаю, 
щось людське є в тому хлопцеві. Та коли вороненя навчилося лі-
тати, він прив’язав до нього жмут клоччя, полив чимось і підпа-
лив. Полетів живий факел… Інший зловив щура, облив пальним і 
підпалив… Але більшість людей і там люди. Я знаходив до спілку-
вання нормальних людей: Михайло Келдиш, Тарас Шкрябик. 
У травні почали ремонт у секціях, нас вигнали надвір. Кожен 

облаштував свої нари, як міг. Режим ослаб. Тутешній начальник 
колонії не допускав розкрадання продуктів на кухні, то на повній 
пайці та на свіжому повітрі я почувся здоровим і став собі думати, 
що, може, гебісти про мене вже й забули. 

РЕЦИДИВ 

Ні ж таки: 9 червня 1981 року приїхав по мене з Житомира слі-
дчий КГБ майор Чайковський Леонід Іванович і сказав: «Виріше-
но порушити проти вас нову кримінальну справу». Не тому, що я 
вчинив злочин, а просто так «вирішено»! Чому так вирішено? Здо-
гадуюся, що мене тим часом оголошено членом Української Гель-
сінкської групи. Це зробила Оксана Яківна Мешко за нашою до-
мовленістю від 18 листопада 1978 року – від того дня, коли ми 
зустрічалися. А членові Гельсінкської групи на волі бути не можна 
було: якщо закінчувався термін, йому фабрикували нову справу. 
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Миколі Горбалеві про порушення такої справи оголосили в перед-
останній день ув’язнення. Ольга Гейко – та ступила два чи три 
кроки на так званій волі. На вахті її звільняють – а тут стоїть во-
ронок. Повезли її в прокуратуру і порушили нову справу. Така 
була доля членів Гельсінкської групи… 
Привезли мене в Житомирську буцегарню – і одразу в камеру 

смертників. Залізні нари, ланцюг для приковування в'язня, у ко-
ридорі – собаки. Я до того поставився спокійно: може, в них 
просто не було приготоване місце для мене. Камеру не укомплек-
тували… 
Через декілька днів я мав з Чайковським принципову розмову. 

Він запропонував мені написати покаянну заяву до обласної ґазе-
ти. Тоді б мене випустили навіть до кінця цього трирічного термі-
ну (а залишалося ще 8 місяців). Я поміркував, що честь – це 
останній бастіон, якого здавати не можна. Я вже один раз похили-
вся був, під час першого слідства. Доволі з мене цього уроку. Тяж-
кими зусиллями я повертав собі репутацію порядної людини. Тепер 
мене оголошено членом Української Гельсінкської Групи. Отже, я 
вже не сам по собі. Очевидно, моє ім’я стоїть під деякими докумен-
тами Групи. Це найважливіше і найпочесніше, що нині є в Україні. 
Це та «дрібнесенька щопта – лише для молитов і всечекання» 
(В. Стус). На нас впала вища відповідальність. Варт я того чи не 
варт, але треба вже шануватися, хоча як член Групи я, власне, май-
же нічого не зробив, лише віддав їй своє ім’я. На мене покладають-
ся найпорядніші в Україні люди. «Чого варта сіль, яка втратила со-
лоність?», – питається у Святому Письмі. І я вибрав 10 років ув'яз-
нення, 5 років заслання та «почесний титул» особливо небезпечного 
рецидивіста. Я не люблю говорити високими словами, тому коли 
розповідаю про цей вирішальний момент студентам чи школярам, 
то покликаюся на Василя Стуса: «Але голови гнути я не збирався, 
бодай що б там не було. За мною стояла Україна, мій пригноблений 
народ, за честь котрого я мушу обставати до загину» («З таборового 
зошита». 1983). І додаю, що честь народу складається з гідности 
кожного з нас. Якщо величезна більшість населення у своїй націо-
нальній і людській гідності опустилися нижче нуля, то хтось має 
важити життям, закладати свою голову. Або ж усі разом підемо на 
дно. Моя голова не вартніша інших, щоб її рятувати. Тим паче, що 
я вільний козак: ні жінки, ні дітей не лишаю. Хіба матір. 
Розуміючи, що тут найшла коса на камінь, що це той момент, 

коли треба робити вибір, я зайняв принципову позицію і за при-
кладом Євгена Пронюка, даним під час слідства 1972-73 років, 
відмовився брати участь у розслідуванні. Я не давав ніяких пока-
зів. Зробив заяву на початку слідства і заяву в кінці слідства. Так 
найпростіше і найлегше. Бо що б не говорив – усе буде повернуте 



 84

проти тебе. Хоч іноді хотілося спростувати явні дурниці, заперечи-
ти свідкам, які говорили явну неправду, слідчому, який притягу-
вав факти за вуха і безсоромно фабрикував справу. Наприклад, 
провели експертизу копіювального паперу, вилученого в мене 
вдома, і «встановили», що це саме під нього я друкував листа до 
Щербицького. (Див. «Лист до В. В. Щербицького»). Коли я твердо 
знаю, що спалив його! На суді я дав деякі пояснення, і то тільки 
тому, що в залі суду були мати, сестри, брати, деякий час Ольга 
Бабич-Орлова. Ольга була близька до Групи через Оксану Мешко, 
доки й її (Мешко) не посадили. Після закінчення слідства я зна-
йомився з матеріялами справи і в підшивці зелених продовгастих 
довідок МУРу (Московский уголовный розыск) про кожну згадану 
в справі людину я з жахом побачив довідку на Ольгу Бабич. Але 
одразу відітхнув, прочитавши, що вона не була під арештом. 
Чайковський казав: «Ми назбираємо достатню кількість мате-

ріялів». Слідство тривало недовго. «Достатньою кількістю» вияви-
лася моя заява від 30 жовтня 1975 року, написана у Мордовії. Во-
на адресована в ООН, але вкинута в зоні в скриньку «Для жалоб и 
заявлений», себто фактично вручена адміністрації табору. Факту 
«розповсюдження» тут нема. Друга заява – на захист Дмитра Мазу-
ра, вручена восени 1980 року в Житомирському СІЗО кагебістові 
Радченку через стіл. І тільки один текст – «Замість останнього сло-
ва», приготованого на суд 1979 року, знайшли у Дмитра Мазура. Од-
нак усе це слідчий, а за ним і суд, назвали «систематичним виготов-
ленням, зберіганням і розповсюдженням антирадянської 
літератури». Але «систематично» – це, згідно з їхнім ж законом, 
щонайменше тричі. У мене ж принаймні «систематичного розпо-
всюдження» – не було. Те, що назбирало слідство, ніяк не тягну-
ло на інкриміновану статтю, бо без «систематичного розповсю-
дження» нема факту аґітації і пропаґанди в письмовій формі. 
Б. Захаров: Це 62-а стаття? 
В. Овсієнко: Стаття 62, але вже частина 2. Я ж повторно притя-

гнутий до відповідальноти за нею. Якщо не брати до уваги неви-
значеність терміну «антирадянський», «наклепницький», то те, що 
назбирало і сфабрикувало слідство, ще можна було б якось піді-
гнати під ст. 187-І – «наклепи на радянську дійсність». Але й на 
187-І тягнули тільки сфабриковані, вибрехані епізоди. Привозили 
багатьох зеків із зон, вони частково засвідчували те, що я справді 
говорив, а почасти те, чого я взагалі не міг говорити. Вони мали 
погане уявлення про мій світогляд. От записані у вирок такі зви-
нувачення: «Називав Сахарова великою людиною сучасності». 
А це великий злочин! Десь висловлювався про окупацію Афганіс-
тану, про голод 1933 року – це «наклепницькі вигадки». А де 
йдеться, що ніби я закликав в’язнів до «боротьби» з радянською 
владою, – це вигадки, які легко спростовуються тими ж показами. 
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А все ж таки в мене був один зрив. Мене невеликим «ворон-
ком» возили з Житомирського СІЗО на допити в КГБ, що на ву-
лиці Паризької комуни. Одного разу машина зупинилася у воротях 
КГБ. Наглядачі відчинили свої двері воронка і вийшли, а двері моєї 
внутрішньої камери були якісь нещільні. Я припав до щілини –  
і виразно бачу за три кроки сестру! Не думаючи про наслідки, я 
крикнув: «Любо, я тут!» Сестра вискнула, машина рвонула у двір 
КГБ. Менти й собі наробили крику. Повели мене прямо до Чай-
ковського. Той напустився на мене. Я був дуже стривожений, роз-
червонілий, може, що й соплі розпустив. Але мене ніяк за той 
крик не покарали. Очевидно, що й кагебіст не до решти озвірів. 
До речі сказати, десь 1995 року я почув, що в Житомирі помер 

начальник обласного управління СБУ полковник Юдін Іван Іва-
нович. І от на його місце мають призначити цього Чайковського 
Леоніда Івановича. Я написав листа голові СБУ: кого ви призначає-
те? Та він же боровся проти назалежності України, моя справа – 
тому доказ. Прийшла чемна відповідь: ми вам співчуваємо, але 
Чайковський тодішніх законів не порушував. Та порушував! Адже 
моя «справа» аж ніяк не тягнула на ст. 62. Тоді я пишу Президен-
тові Л. Кучмі: даремно ви сподіваєтеся, що Чайковський добрий 
фахівець. Адже твердиня, яку він захищав (СССР) упала. Він вам і 
Україну завалить. І це не той випадок, коли треба призначати фа-
хівця. Це ж не лікар чи інженер, а «заплечных дел мастер» – та-
ких не можна допускати до охорони нової держави, проти якої 
вони боролися. Не кажу, що їх слід посадити туди, куди вони ме-
не саджали, але хай би вони тепер заробляли собі на хліб серпом 
або молотом. Не паперовим, а справжнім. Відповідь прийшла зно-
ву з СБУ, але вже не така чемна. (Л. Чайковський відбув на цій по-
саді три роки і вийшов на пенсію. Солідну, мабуть, пенсію має від 
держави, проти якої запекло боровся все життя…) 
Возили мене на психіятричну експертизу на Гуйву під Житоми-

ром. Не на 18 діб, як у 1973 році, а на «п'ятихвилинку», яка тривала 
десь із півгодини. Я іронічно парирував тести-запитання, бо знав, що 
на цей раз КГБ не потрібно з мене робити «шизофреніка». 
Ознайомившись зі справою, я склав велику, добре арґументовану 

заяву (пам'ятаю, писав на сіро-жовтому папері, бо іншого не було) і 
через чергового помічника начальника СІЗО передав прокуророві 
области. Вона пропала без сліду. Шукати її була б марна справа. 
Співкамерників було кілька. Я позабував деякі імена та прі-

звища. Але пам’ятаю Віктора Винника з Кременчука. Статурний 
хлопець років 28-ми. Пробував говорити на політичні теми. 
Я таких розмов не підтримував, бо бачив, що його привезено сю-
ди з метою поповнити нечисленну групу свідків. Він не виконав 
завдання і його прибрали. 
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Інший, здається, Льоня, теж намагався «канати» під політично-
го, брехав, що в нього теж стаття 62. Я бачив рівень його інтелекту і 
не виявив інтересу до його справи, то він перестав про це говорити. 
Коли він одного разу заснув удень, я заглянув у його необачно (чи 
зумисне) розкритий зошит і побачив недописаний донос на мене. 
Так і писав: «Оперативному работнику (прізвище). Довожу к Вашему 
сведению…» Я нічого не сказав тому Льоні, а написав «доноса» тому 
самому оперативникові, почавши тією самою фразою, та запропону-
вав прибрати «стукача» з камери. Льоню викликали, він став 
стриманішим. Я більше не домагався вивести його з камери, бо 
цього донощика я вже знаю, він фізично за мене слабший і не 
аґресивний. Хай сидить цей, бо можуть дати набагато гіршого. 
Третій, Микола, взагалі був нешкідливий, навіть доброзичли-

вий невеличкий хлопчина років 20. Розмовляв українською, але 
якоюсь зовсім невиробленою мовою. Я збагнув, у чому справа, 
коли дав йому прочитати в журналі гумористичну повість Євгена 
Гуцала «Позичений чоловік». Йому так сподобалася повість, що 
він заходився мені щось цитувати. З подивом чую, що він читає 
українські літери як російські! Виявилося, що він народився поза 
Україною, і хоча виріс в Україні при бабці, від якої навчився роз-
мовної української мови, та його в школі звільнили від вивчення 
української мови! Українець не вміє по-українському читати! І це 
ж не один він такий. 
Деякий час я сидів з одним дрібним провінційним чиновником, 

здається, з Ружина. Він заплутався в фінансових справах. Трохи за 
мене старший, досвідчений чоловік, не приховував критичного 
ставлення до влади. Ми одне одному не заважали, встановили собі 
добрий режим у камері і навіть затвердили камерний гімн: 

Ой умер Саврадим та й на лавці лежить, 
Його жінка Саврадимка по горілочку біжить. 
І горілку несе, і музики веде: 
«Отепер же, Саврадимку, не боюся я тебе!» 

Перший і третій рядки гімну дуже урочисті, другий і четвертий 
дуже веселі. Гарний був гімн. 
На суді я заявив, що не братиму в ньому участи, хіба, може, 

дам деякі пояснення. Їх було дуже мало. Покликали заслуженого 
діяча культури УРСР Олександра Прокоповича Демченка, завуча 
школи з дитсанаторію, що в моєму рідному селі. Я вже прочитав у 
матеріялах справи його доноси в КГБ на мене: у черзі за хлібом 
казав, що за розвинутого соціалізму не вистачає хліба, а що це 
буде за комунізму? Він прочитав судові довгу лекцію про хорошу 
радянську владу. Я не став питати його, очевидця, про голод, про 
репресії. Навіть судді Білецькому незручно було таке слухати, то 
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щоб я таки був наклепником, він записав, ніби я комусь казав про 
голод у 1938, а не в 1933 році, і що тоді «вимер весь український 
народ». Та ж не весь, а лише третина. Бо де б тоді я взявся? 
Жаль було дивитися, як із малограмотних зеків суд вичавлював 

потрібні йому слова. Одного суд узагалі «забракував» – такі нісе-
нітниці плів. Привезли завгоспа загону з Коростеня Уніченка і 
зека Шиманського (так, здається, чи Шапіренка?). Один з них із 
Забілоччя, а другий з Радомишля, власне, з Микгорода, біля пив-
заводу жив. Під час обідньої перерви їх тримали через одну від 
мене кабінку. Вони тяжко матюкалися на мою адресу і КГБ. Я не 
видав себе, бо не хотів брати на себе додаткового психологічного 
навантаження: це б вони вилили на мене баддю того матюччя. 
Натомість я молився, щоб Господь дав мені твердости гідно ви-
тримати цю процедуру, в результаті якої я не сумнівався і на який 
свідомо йшов. 
Прокурор С. П. Євтушенко скоромовкою, давлячись і захли-

наючись брехливими словами, плів, що я «підтримував бандерів-
ців» (хотілося сказати, що я подавав бандерівцям кулі). Прокурор 
завимагав максимального покарання. Захисник Е. Б. Лисицький нічого 
по суті звинувачення сказати не зважився. 
Останнє слово моє було коротке. Я звертався не до суду, а до 

матері, до сестри Надії та Ольги Бабич, які були в залі. Сказав, що 
судять мене за членство в Українській Гельсінкській Групі. Гово-
рив про честь. Цитував Євангеліє від Івана: «Блаженні гнані за 
правду». «А страхань їхніх не бійтеся і не лякайтеся». У суду я ні-
чого не просив. 
Суд тривав три дні і закінчився 26 серпня 1981 року. Вирок: 

10 років таборів особливого режиму, 5 років заслання з визнанням 
мене особливо небезпечним рецидивістом. Безперечно, реченець 
був визначений наперед. Вирок максимальний, але це слідство і 
цей суд були мені найлегшими з усіх трьох. Касаційну скаргу я не 
подавав, бо то була б артіль «Марна праця». 
Після засуду перевели мене в камеру до особливо небезпечних 

рецидивістів. Їх чоловік 5. Ось один худенький хлопець. Обікрав 
свою сестру: виніс із погреба соління, бо не мав чим закусити. 
Тремтить від холоду, бо «взяли» його влітку в одній сорочечці. 
Ніхто з родичів такому передачі не принесе. У нього пів казенної 
ковдри, щулиться він під нею, як пес. Інший рецидивіст дав йому 
светра. Він погрівся два дні, але тут «підігнали» чаю з іншої каме-
ри, «конем». Вони вже попалили все, хто що мав: рушники, поло-
вину отієї ковдри. Вважається, що ганчірки дають більше тепла  
і менше диму. Тоді він скидає цього светра, дере на шматки, скру-
чує в трубки і палить над парашею під квартою, яку тримає на лож-
ці. «Кайфу» на кілька хвилин – і знову тремтить від холоду. 
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Ще один прибився до Житомира з Оренбурґа. Однорукий ки-
шеньковий злодій. Руку втратив, п’яним працюючи на циркуляр-
ці. Той, що давав светра, сказав: «Это тебе Боженька руку от…» 
Сам же він не збагнув Господнього знаку: далі крав однією рукою. 
Згадує різні міста, де побував. Щоб не мовчати, питаю, а на якому 
березі річки Урал стоїть Оренбурґ – на правому чи лівому? Він не 
знає, як це визначається. Ще один зумисне «гнав», що спагетті 
ростуть в Італії на кущах – а другий вірив. Інший всерйоз вважав, 
що кінофільм «Олександр Невський» знімався тоді, коли жив 
Олександр Невський, а оця Житомирська тюрма побудована в 13-
му столітті. Два хапалися за грудки, доводячи один одному, як 
випалюється цегла. Таких дрімучо темних людей я доти не зустрі-
чав. Передач, кажу, ніхто їм не приносив. Мені ж за два місяці 
привезли дві. Я знав, як мати тяжко їх збирали, але, одержавши, 
все викладав на стіл. Усе ділилося порівну і з’їдалося за один при-
сяд. За принципом: не відкладай того на завтра, що можна з’їсти 
сьогодні. Бо завтра тебе перекинуть в іншу камеру, кинуть до кар-
цера – і харч пропаде. Ба, я, було, зі свого шматка відклав щось 
собі на завтра, то завтра мусив і те поділити. Так що мені дістало-
ся найменше. Це ідеальна модель російського колективізму. Ко-
мунізму, тобто. Якщо в тебе нічого нема, то до тебе нема ніяких 
претензій. На етап я йшов лише з пайкою, отже, ніяких пригод не 
мав, тим паче, що політичного рецидивіста конвой не ризикував з 
будь-ким тримати в одній камері. 

«УРАЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

36 діб везли мене від Житомира до Уралу, із зупинкою в Мор-
довії. Ніби житомирські карателі не знали, що політичний табір 
особливого режиму тим часом переведений на Урал. Отже, мене 
повезли через Харків у Рузаєвку і Потьму (це Мордовія). У дорозі 
трапився мені попутник: Юрій Мельник з Горлівки. Інтеліґентний 
чоловік, прецікаві речі розповідає доброю українською мовою, 
може, навіть геніяльні, незвично мислить, але – все це пересипа-
не російським матом… Не надивуюся, як це можна українство по-
єднати з вульгарним російським матюччям? Залишили його в Мор-
довії. А мене ж привезли не туди, куди слід: у Мордовській Сосновці 
вже нема табору особливого режиму, від 1 березня 1980 року він 
уже на Уралі. Завертають мене у Рузаєвку, везуть на Свердловськ, 
Челябінськ, Перм. Звідти потягом на ст. «Чусовская», відтак уночі 
2 грудня 1981 року воронком привозять у зону. Кілька днів тримають 
у карантинній камері, а не кажуть, де це я. Аж коли перевели в 17-у 
камеру, де сиділи Іван Кандиба, Василь Курило і ще троє старших 
людей «за війну», я дізнався, що це селище Кучино Чусовського 
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району Пермської області. У цій зоні вже були Левко Лук’яненко, 
Василь Стус, Олесь Бердник, Олекса Тихий, Семен Скалич (Покут-
ник). Потім туди привезли Юрія Литвина, Михайла Гориня, Валерія 
Марченка. Це з українців. Із росіян Філатов (насправді він мордвин), 
потім привезли Леоніда Бородіна. З «самольотчиків» були Юрій 
Фьодоров та Олексій Мурженко. З литовців Вікторас Пяткус, Ба-
ліс Ґаяускас. Латвієць Ґунар Астра. Естонці Март Ніклус та Енн Тар-
то. Пізніше привезли з Чистопольської тюрми вірмен Ашота Нава-
сардяна і Азата Аршакяна. Також Віталія Калиниченка, Івана 
Сокульського, Григорія Приходька з тієї ж тюрми. 

«Континґент» (є таке мудре слово) складався, в основному, з 
українців. Було декілька людей, суджених за війну – звинувачені 
в співпраці з німцями. Теж українці, здебільшого. Було декілька 
«сполітизованих» кримінальників, котрі нам заважали жити, – їх 
використовували як провокаторів. (Пізніше журналіст Вахтанґ 
Кіпіані підрахував, що всього через цей табір від 1.03. 1981 до 8.12. 
1987 перейшло 56 в’язів, 34 з них – українці). 
Утримували нас у камерах по декілька чоловік, найбільше – ві-

сім. Обійшов я там декілька камер – 17, 18, 19, 20. З Іваном Кан-
дибою, з Левком Лук’яненком, з Михайлом Горинем я загалом 
провів років по два, з Олексою Тихим та з Юрієм Литвином, мо-
же, з рік, а з Василем Стусом мені довелося бути всього впродовж 
півтора місяця в лютому – березні 1984 року. Я бачив його зошит 
у блакитній обкладинці, зроблений з декількох учнівських. 
У Василевих листах він названий «Птах душі». Той «Птах» звідти 
не вилетів. Я єдиний, хто читав ті вірші, а також переклади з Рі-
льке. Одинадцять елеґій – вони теж, мабуть, знищені. Про це ко-
лись розповім детальніше. (Див. нарис про В. Стуса). 
Отож одягнули мене за передостанньою модою: смугасті шта-

ни, куртка, бушлат, навіть шапка смугаста. Кажу, передостання, 
бо остання мода – «дерев’яний бушлат». Домовина, тобто. Я так 
жартома й написав у першому листі додому. 
Розповім про умови, в яких нас там утримували. Режим там 

справді особливий. 
Зона була обладнана за останнім словом совєцької пенітен-

ціарної (каральної) науки. Єдиний дерев’яний барак метрів до 
120 довжиною і метрів 16 шириною оточений щонайменше сімома 
огорожами, що в периметрі становлять 24 метри: колючий дріт, 
триметровий щільний паркан, мотаний дріт, другий триметровий 
паркан, вогнева зона, два паркани з колючого дроту з нахиленими 
досередини дротяними козирками під напругою, ще один паркан 
із колючого дроту. Проміжки між парканами виорані й охайно 
заскороджені, бур’ян на них рости не сміє. У землю закопані де-
тонатори на випадок підкопу. На кожному розі вежа з автоматни-
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ком. У вогневій зоні встановлено якесь лазерне бачення. На кутах 
парканів на рівні пояса – грудей є заґратовані віконця для стріль-
би стоячи вздовж вогневої. Усе це – проти нас, особливо небез-
печних державних злочинців, особливо небезпечних рецидивістів. 
Вахта (вхід до зони, або перепускна варта, як переклав Л. Лу-

к’яненко) обладнана кількома ґратованими дверима. Тут тебе пи-
тають «Фамилия? Статья? Срок?» Для огляду машин є яма, як у 
гаражі. Зсередини шлях перекриває металева балка, що відчиня-
ється як ворота. На ній приварені шипи. Це так звані «ежи» – на 
випадок, якщо в’язні захоплять машину, яка зайшла в зону, – то 
щоб не протаранили ворота. На тій же вахті є винесена високо 
вгору засклена оглядова вежа. В охорони є собаки. Чи не щогоди-
ни зовнішня охорона і наглядачі зони обходять «запретку». 
Зона, у тому числі барак, поділена навпіл. У першій сидять 

в’язні камерного утримання, у другій – безкамерного. Ці останні 
не під замком, можуть ходити у дворі. У ту половину адміністрація 
може перевести в’язня лише після половини терміну, якщо він не 
має порушень режиму. 
Уздовж барака камерного утримання на відстані п’яти метрів – 

триметовий паркан з дощок. Окрім цього паркана з камер нічого 
не видно, хіба, якщо стати на табуретку, – вершини дерев за пів-
кілометра в лісі. 
Вхід до бараку – посередині, де він поділений на дві частини. 

Уздовж бараку – коридор. Праворуч – санчастина, кабінет началь-
ника, кухня, житлові камери 17, 18, 19, 20, далі «діжурка» (або «мен-
товка») – кімната наглядачів (у них там є ще одна кімната з дива-
ном), ліворуч – кабінети оперативника й кагебіста, робочі камери 
16, 15, 14, 13, вихід до прогулянкових двориків з «пищалками», які 
ніколи не діяли, маленька житлова камера 12, робочі 11, 10, 9; 
8-ма – каптьорка. Далі перпендикулярний коридор, під фронто-
ном бараку, вікнами до вахти. Найближчий до вахти карцер № 3, 
далі 4, 5, 6. Навпроти 6-го карцеру – робоча камера 7-а, навпроти 
3-го – 1-а, поруч з нею – лазня для одиночників (№ 2). 
Двері до камер подвійні: перші дерев’яні, оббиті залізом. У них 

прозурка діаметром сантиметрів 5, вона закривається язичком. Час 
від часу в прозурці з’являється око наглядача. А в тому язичку є ще 
дірочка міліметрів два, для таємного підглядання. Другі двері –  
з ґрат. У них є більша дірка, крізь яку подають їжу, пролазить 
чайник. Ця дірка називається «кормушка». Коли дають їжу, то 
відчиняють тільки зовнішні двері. Обоє дверей один наглядач не 
має права відчиняти: тільки вдвох. При цьому один має стояти в 
дверях, а другий може зайти до камери. Навіть якби на того на-
глядача, який зайшов до камери, в’язні напали, то перший наглядач 
не має права зайти до камери його боронити. Він мусить зачинити 
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двері і кликати допомогу. Наглядачі мають доплату 20% за «шкід-
ливі умови праці». Може, в кримінальних зонах це й виправдано, але 
в політичних зонах ніхто не пам’ятає нападів в’язнів на наглядачів. 
Ми хіба жартували: якби за тих 20% можна було раз на рік набити 
пику найлютішому наглядачеві… До речі, двері не відчиняються 
повністю: угорі є ланцюг, який дозволяє їх прочинити лише напо-
ловину. Це щоб в’язні могли виходити з камери лише по одному. 
Поміж вікнами на стінах встановлено метрові щити з дощок – 

щоб не можна було з камери в камеру закинути «коня» (записку 
на нитці). На вуглах встановлена якась апаратура – мабуть, ніч-
ного бачення. Якби висунув руку крізь ґрати – зафіксували б. 
У камерах подвійні вікна, поміж якими ґрати. Другі ґрати на-

вішені знадвору, вони на завісах і замикаються замками. Є по-
двійна ж кватирка, ґрати не дають її повністю відчинити. 
На карцерах вікна маленькі, ґрати густіші і подвійні, додатково 

на них знадвору встановлено «жалюзі» (або ж «баян») – густі до-
щечки навкіс, так що прямо і вниз із карцера нічого не видно, 
лише вгору. 
У зміні внутрішньої охорони 4 наглядачі-прапорщики і ДПНК – 

черговий помічник начальника колонії, офіцер. Один наглядач 
постійно ходить коридором. 
Кількість людей, задіяних у зовнішній та внутрішній охороні й 

обслузі зони, перевищує кількість в’язнів у два-три рази. 
Куди би в’язня не вели – він має тримати руки назад. Перед 

ним, як перед великим паном, двері відчиняють і зачиняють. Зро-
зуміло, що в камерах зсередини ручок нема. 
Нари-ліжка на два поверхи. Замість сіток на них приварені ме-

талеві штаби по сантиметрів 5—8 шириною. Поміж ними проміж-
ки до 10 см, крізь які тонкий матрац провалюється, залізяччя му-
ляє в боки. Нари хитаються – повертатися на них треба особливо 
обережно, щоб не розбудити сусіда. Через це бувають конфлікти. 
Ми пробували закріплювати їх, напихаючи поміж нарами і стіною 
ґазет, та при обшуках їх зі злістю викидають: усе має бути макси-
мально пристосоване для зручного обшуку, а не комфортного 
життя. Два постирадла, ковдра, подушка. Спочатку ввечері можна 
було лягти на нари до відбою, не розстеляючи, з 1983 року на них 
можна було перебувати лише 8 годин – від відбою до підйому. 
В інший час на них не можна навіть сідати. 
Над дверима є заґратована ніша, у якій дві лампочки: сильніша 

денна і слабша для нічного освітлення. В’язень має спати ногами 
до дверей і так, щоб увесь час було видно його обличчя. Можна 
хіба скласти хустинку вчетверо і накрити очі від світла. 
Посеред камери стіл, дві важкі лави або табуретки. Тумбочка 

одна на двох. Там книжки, зошити, листи. Шухляда в тумбочці 
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теж поділена навпіл на двох. Тут лежить зубна щітка, мило. На 
тумбочці нічого не повинно лежати. Нічого не застеляти, не ви-
ставляти ніяких картинок чи знімків. 
Одяг висить на вішалці. Є смітник, віник, ганчірка для миття 

підлоги. Могла бути висяча шафа з нішами – для продуктів. 
Можна мати електричну бритву, але розетку вмикає наглядач, 

якщо попросиш. Щоб викликати наглядача, в камері є кнопка, в 
«діжурці» задзвонить дзвінок. Можна попросити увімкнути чи вимк-
нути радіо. Але іншому радіо заважає, це теж викликає напруження. 
Є умивальник, «параша» – унітаз у кутку біля дверей на під-

вищенні. Він накривається фанерою. Тут тобі спальня, їдальня і 
с…ня. Без сорому казка: ця туалетна проблема в камерах – одна з 
найтяжчих психологічних тортур. Доки вибереш той момент, коли 
ніхто не їсть, не молиться… Сидиш, як на п’єдесталі, нічим не 
прихищений. Довго ми домагалися, щоб хоч з одного боку пере-
городку поставили метр на метр. Аж одного разу, коли «хазяїн», 
майор Журавков, обходив камери зі «свитою», в якій була одна 
жінка, я сказав давно приготовану фразу: «Примушуєте нас штани 
один перед одним скидати…» – «Что вы нас поносите при чесном 
народе!» Думав, покарає. Аж ні: поставили дошки. Навіть і в робо-
чих камерах. Але ж через ту парашу мінімум двічі на добу мусили 
перейти всі в’язні. Це психологічні тортури, я вам скажу. Тебе пере-
виховують на людиноподібну худобину. Вічне стримування призво-
дить до захворювань: майже в кожного в’язня нездоровий кишків-
ник, шлунок, геморой з кровотечею. У камерах завжди сморід, а ще 
бували перебої з водою. Шкода говорити… 
Багато хто курить – інші кашляють, їм болить серце. Це ви-

кликає напруження. Один воліє чисте повітря – інший мерзне. 
Повітря не вистачає, особливо вночі. 
Ходити в камері практично ніде було, хіба під кінець, коли нас 

ставало все менше. Вічна прилюдність пригнічує: ти як амеба на 
шклі мікроскопа! За щастя маєш, коли випаде нагода побути са-
мому. Для цього є карцер і одиночка… 
Один раз на місяць виводять у більшу кімнату подивитися кіно, 

яке пізніше замінили телевізором. Виводять дві камери разом – 
це рідкісна нагода побачитися. Тільки побачитися, бо сідати треба 
по різні боки кімнати і не розмовляти. Іноді вдасться безборонно 
потиснути руку мешканцеві іншої камери. 
У неділю водять до лазні, де також здаєш білизну на прання. 

Там в’язнів стрижуть у середньому раз на місяць. Вуса, бороду 
молодшим 70 років носити заборонено. 
У камерах різна кількість в’язнів: від двох у 12-й до 8 у 20-й. 

Час від часу з оперативних міркувань або за настановами кагебіста 
в’язнів міняють місцями, не питаючи їхнього бажання. 
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Можна мати верхній одяг – смугаста сорочка або куртка, шта-
ни, шапочка типу ковпака. Узимку – зимова шапка. Бушлат, 
яким можна додатково вкритися. Але його навесні можуть приму-
сити винести, коли ще холодно, тоді мерзнеш уночі, застуджуєш-
ся, хворієш. Пара білизни, труси, майка. Зміна лежить у лазні, 
тримати її в камері не можна – винось у каптьорку. Черевики або 
чоботи, капці, шкарпетки. Рушник, хустина. Неодмінний атрибут – 
«бірка»: написане на міцному матеріялі твоє прізвище та ініціяли. 
Вона пришивається з лівого боку на грудях. 
Можна мати в камері не більше 5 книг, журналів і брошур, ра-

зом узятих. А кожен старається мати якийсь підручник, словник, 
кожен передплачує кілька журналів. Ручка, зошити, олівець, кон-
верти. Інтелектуальна праця – єдиний порятунок. Щось конспек-
туєш, вставляючи своє. Але зошити забирають на провірку – і рід-
ко що повернуть. Хто може не писати – тому легше. Але творчі 
люди, як-от Стус, Литвин, Сокульський – вони не могли не пи-
сати, тому й страждали більше, коли забирали їхні рукописи. 
Листа пишеш одного на місяць. Буває, не можеш його докін-

чити: наглядачі тихенько відчинять камеру і заберуть написане «на 
провірку». Тільки ти його й бачив. Листа, згідно з їхніми порядками, 
повинні відсилати, як і вручати, впродовж трьох діб. Насправді так 
бувало рідко. Начальство радить: «Пишите на русском – быстрее 
пойдет». Часом листа посилають на Вкраїну (у Литву, Вірменію) 
на переклад, відтак вирішують, чи відсилати його. Часто цензор 
повідомляє: «Письмо конфисковано: условности в тексте; недо-
зволенная информация; клеветнические измышления». Або прос-
то: «Подозрительное по содержанию». 
Практично листи від нас відсилали, і то не всі, лише найближ-

чим родичам. Одержувати листи можна від будь-кого і скільки 
надійде, але часто їх конфісковували за згаданими вище мотива-
ми. Від нерідних листи віддавали нам дуже рідко. 
Основна робота – збирати деталі електропраски і прикручува-

ти їх ґвинтиками до шнура. Деталі дрібні, ґвинтики колючі – ра-
нять пальці, норма велика (522 шнури). Дехто не міг її виконати. 
Якщо треба тебе, особливо перед побаченням, зробити порушником 
режиму – можна виявити нещільно прикручені ґвинтики і відки-
нути цілу в’язку (25 чи 10 штук). І ти вже не виконав норму. 
Працювати по 8 годин 6 днів на тиждень у робочих камерах під 

замком. Бували перебої з матеріялами, тоді сидимо в камерах, чи-
таємо. Крім того, в’язнів могли залучати до робіт на впорядкуван-
ні території до двох годин на добу. Це траплялося рідко. Улітку – 
косити траву в зоні, узимку відкидати сніг. На таку роботу біль-
шість ішла охоче, бо сидіти в камері остогидає. Хоч Боже Сонечко 
побачиш, ліс іздалека, траву зелену (може, принесеш чогось їстивно-
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го, наприклад, кропиви та покришиш її в баланду). Але ніхто не 
йшов перекопувати і скородити «запретку», встановляти там стов-
пи – сумління в’язня не дозволяє вдосконалювати собі тюрму. 
Такі вимоги адміністрації розглядалися як провокація. Кару за цей 
непослух приймали свідомо: в’язень не повинен будувати собі  
і вдосконалювати тюрму. 
Заробіток рідко сягав 100 рублів. Половина відразу відрахову-

ється державі («на колючий дріт»). З другої половини роками ви-
раховують судові витрати, хто їх має, з неї ж платиш за харчуван-
ня, одяг, черевики, ларьок, на передплату преси, «Книзі – 
поштою», можеш перевести кудись гроші. Але то сміх казати: їх 
завжди було замало. 
Для прогулянки є три дворики метрів 2,5 на 3. Туди виводять усю 

камеру на 1 годину в неробочий час. Там заборонено роздягатися, 
але влітку зрідка можна побачити сонце. Дворики для прогулянки – 
це дерев’яні ящики, метрів три висотою, оббиті зсередини бляхою, 
зверху вони засновані колючим дротом. На помості на рівні дроту 
ходить наглядач. Якщо десь між бетону проросте бур’янина – її ста-
ранно знищують. Усе в неволі має бути сіре, безбарвне. 
Харчування в’язня коштує 22—25 рублів на місяць. У раціоні 

крупи яшні, вівсяні, пшеничні, пшоно, картопля, капуста, 15 г 
цукру, 5 г жирів, 20 г м’яса або 50 г риби, 600 г хліба (може, я 
трошки помилився). Готують за приписом рідку страву і кашу. 
Продукти завозять двічі на тиждень, щоб зона на випадок бунту 
не могла довго втриматися. Кухарі із в’язнів, то старалися приго-
тувати якомога ліпше з того, що видавалося. 
Вода брудна, болотяна, смердюча. Поставиш її в посудині – 

з’являється рудий осад і масна плівка на поверхні. Ми домагали-
ся, щоб завозили чисту, але останнім арґументом начальства було: 
«И мы такую пьем». Так ви ж п’єте добровільно: можете пити го-
рілку замість води, можете виїхати звідси! 
Харчування з кухні оплачується з твого заробітку. Втім, якщо в 

тебе грошей на рахунку нема, то баланду і пайку все одно дають. 
А от продуктів з «ларька» на прислані ріднею гроші вже не купиш – 
тільки речі першої необхідності (мило, зубну щітку, конверти, руч-
ку, папір). 
Можна додатково купити продуктів на 4 рублі в місяць. Якщо 

виконуєш норму виробітку, то на 6 рублів: біла хлібина, цукерки, 
50 г чаю, рибні консерви, маргарин, олія, зрідка цибуля, морква, 
двічі на рік 200 г масла. За порушення режиму цього «ларька» по-
збавляють, тоді почуваєшся геть сутужно. 
Пакунок (або передачу) можна одержати один на рік до 5 кг, 

але лише після половини терміну. За порушення режиму його по-
збавляють. 
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Можна одержати дві на рік бандеролі до 1 кг – шкарпетки, бі-
лизну, цукерки, сухофрукти чи ягоди, тютюн. Бандеролі не по-
збавляють. 
Інколи вечорами приходить лікар, приймає в санчастині. Може 

звільнити від роботи, направити в лікарню, що в зоні ВС-389/35 на 
ст. Всехсвятська. Туди везуть воронком 3 години. 
Карцером (ШИЗО – «штрафной изолятор») карають до 15 діб, 

але вдруге до нього можна потрапити вже й через годину. Там ма-
єш тільки штани й куртку з написом «ШИЗО», шкарпетки, капці, 
білизну взимку або труси й майку влітку. Нари відстібаються на 
8 годин. Решту часу – ходити або сидіти на прикованій табуретці. 
Постелі не належиться. У карцері завжди холодно. Хто хоче знати, 
як гине від холоду в’язень при плюсовій температурі – прочитай-
те в нарисі Левка Лук’яненка «Василь Стус: останні дні». (Книга 
«Не дам загинуть Україні!», К.: «Софія», 1994, с. 327—343). 
Покарання карцером може бути з виведенням на роботу – тоді 

дають гарячу страву щодня, хоча без жирів і цукру. Якщо без ви-
ведення на роботу – тоді гаряча страва без жиру і цукру один раз 
на дві доби. А то щодня окріп і 450 г хліба. Прогулянка карцерни-
кові не належиться. Курці там додатково страждають без тютюну. 
Після двох-трьох покарань карцером можуть просадити до оди-

ночки на рік. Там гірше харчування, прогулянки півгодини в дво-
рику 2 на 2 метри, один лист на два місяці, одне побачення на рік 
до 2 годин, не можна одержувати пакунків і передач. 
Після одиночки «за систематичне порушення режиму утриман-

ня» можуть через суд перевести в’язня на тюремне утримання до 
3 років. За Андропова (12 січня 1983 року) введено було статтю 
183-3, за якою в’язня, що «не став на шлях виправлення», за по-
рушення режиму могли засудити на 5 років додатково, уже в кри-
мінальному таборі чи тюрмі. Режим той самий або ще тяжчий. 
Відкрилася перспектива довічного ув’язнення. 
Побачення одне на рік до 3 діб з найближчими родичами (не 

більше двох) в окремій кімнаті з виходом у коридор і на кухню. 
В’язневі на час побачення замінюють одяг. Щоб нічого не взяв із 
собою, на побачення вихоплюють несподівано. При обшукові за-
глядають у невимовні місця. Родичам теж. Дехто не витримував 
цих принизливих процедур і відмовлявся від побачень. Рідко кому 
давали 3 доби – одну чи дві. 
Коротке побачення – до 4 годин, але здебільшого давали 

1 годину. Через стіл, шкло, телефонну трубку, в присутності на-
глядача, який вимагає «говорить на русском». Через це дехто про-
сив родичів узагалі не приїздити на коротке побачення – щоб не 
говорити «тюремною мовою», мовою «тюрми народів». Так що 
дехто роками не бачив нікого, крім співкамерників і наглядачів. 



 96

Умови ув’язнення доповнюються «людським фактором». Одне 
те, що обмежений простір гнітить, в’язні, які б терпимі не були, 
один одному заважають і надокучають. Бувають конфлікти, які 
нема як гасити, окрім як обмежити спілкування, помовчати один 
до одного. 
Окремі наглядачі й офіцери теж мають свій норов. Скажімо, 

наглядачі Шарінов, Новицький, Чертанов поводилися з нами так, 
ніби ти йому рідного батька зарізав. От виводять камеру на роботу – 
одного в’язня в «діжурку» на обшук, догола. Ведуть на обід – того 
самого ще раз обшукають. З обіду – ще раз. Мене було тричі на 
день роздягали, Михайла Гориня – п’ять разів. Сказитися мож-
на… А щось скажеш – це порушення режиму. Заступник началь-
ника по режиму майор Федоров міг провести пальцем по поличці, 
виявити пил і покарати за це. Або що в тебе комірець не випрасу-
ваний. Або що «в беседе был не откровенен». 
Начальником колонії весь час був майор Журавков, а коли він 

помер у вересні 1985 року, то його замінив майор Долматов, тоді вже 
замполіт. До того він був начальником нашої дільниці особливого 
режиму. Його замінили майор Кондратьєв, потім майор Снядовсь-
кий. ДПНК були майори Ґалєдін, Ґатін, ст. лейт. Сабуров. Наглядачі 
(окрім згаданих Новицького, Шаринова, Чертанова): Навознов, Си-
доров, Останін, Кукушкін, Іноземцев, Власюк, Руденко, Алавердиєв. 
Оперативні працівники лейтенанти Журавков-молодший, Уткін. 
У зоні було три колишні кримінальники: Борис Ромашов, В'я-

чеслав Острогляд (Сухов), Василь Федоренко. Адміністрація й ка-
гебіст використовували їх для внутрішньокамерного терору. 
Зв’язок між камерами здійснювався так. Один стає біля дверей 

і прислухається, чи нема в коридорі наглядача. Другий ударяє 
тричі в стіну – це виклик на розмову. Три удари – згода, два – 
зачекай, один – не можу, небезпечно. Стаєш на тубуретку чи на 
батарею і кажеш у кватирку кілька слів, дістаєш відповідь – і хо-
ваєшся. Якщо на цьому піймають – покарання неминуче. Була 
спроба перейти на азбуку Морзе – по трубах опалення. Але деякі 
наглядачі почали втручатися в перестук. Довелося відмовитися. 
Навесні 1986 року трапилася пригода: розлилася річка Чусова, 

нашому баракові загрожувало підтоплення. 7 травня нас вивезли 
воронками до зони ВС-389/35 на ст. Всехсвятська. Тоді всі пере-
мішалися, трохи поспілкувалися між собою. Ми майже нічого не 
робили там до 18 травня. Коли нас повернули, то справді в деяких 
камерах були сліди води. 
Я почувався в Кучино кепсько. Мені в камері не вистачало по-

вітря. Може, в мене в носі щось негаразд, бо він мені все забивав-
ся. Я часто простуджувався. Кватирку не завжди відчиниш: через 
неї бували конфлікти. Ночами я не міг спати, бо не мав чим диха-
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ти. Через нестачу повітря почало боліти серце. Стенокардія, арит-
мія. А ще ж курці… Іван Кандиба казав, що їй-бо той коридорний 
наглядач менше шкоди завдає, ніж співкамерник, який курить. 
Декотрі (Олекса Тихий, Василь Стус) підходили до кватирки чи до 
дверей – залежно куди протяг, а от Юрій Фьодоров безбожно 
смалив свою смердючу люльку де хотів, Борис Ромашов курив 
аби-де, ще й чай приносив від кагебіста і варив його на ґазетах 
над парашею. Менти цього «не зауважували». З тих пір я дуже ці-
ную чисте повітря. Не надивуюся: американці вже покинули кури-
ти, а українці купують їхню гидоту, смалять їхні «недокурки», на-
віть жінки і дівчата. Я таким «доброго здоров’я» не кажу, бо воно 
їм не потрібне. Курять ті, в кого є зайве здоров’я, зайві гроші і 
зайвий час. Але нема совісті. Якби воно їло той тютюн, то нехай 
би, а то ж воно й мене труїть! У мене від тютюнового диму підні-
мається тиск крови, одразу чую його у висках. Хто зна, може, це 
вже в мене психологічне, але я вважаю, що куріння є гріх, означе-
ний у Катехізизі як «нечистота, бруд». 
А ще мені мерзли коліна. Чи там під чашечками солі збирали-

ся? Удень ще походиш, поприсідаєш, розітреш їх, прикриєш чи-
мось, а вночі захолонуть – і всю ніч не можу спати. Розтирати 
нема як, бо ж нари хитатимеш, а добре прикрити їх нічим. 
Я обмотував коліна рушником, ще чимось. А ще як трапиться в 
камері хропун, як-от Іван Мамчич або Євген Поліщук: у будь-
якому положенні хропуть. Я ходив як сонна муха. Ледве норму 
виробітку виконував. Просив начальника розвести мене з Мамчи-
чем, і Мамчич просив. Була надія, що його випустять на безкаме-
рний режим. Але нас розвели так: Стуса залишили з Мамчичем, а 
мене від Стуса прибрали. А я хотів зі Стусом побути довше, може, 
хоч би деякі вірші його вивчив, то вони збереглися б… 
А ще зі мною приключилося таке. Одного разу лікар Пчельни-

ков Євгеній Аркадійович без мого прохання послав мене в лікар-
ню на станцію Всехсвятська, це зона № 35. Зек завжди рад пере-
почити в лікарні. Там і харчування ліпше, і режим слабший, хоча 
теж камерний. Це подія: нових вражень наберешся, може, з кимось  
з інших зон удасться поговорити. Бо як нема ніяких подій, то час 
рухається дуже повільно, а як він минув і нема чого згадати, то 
здається, що він стиснувся. Хвороб завжди вистачало, але особли-
вого загострення під той час у мене не було. Лікарі були трохи 
подивовані, чому мене привезли в лікарню. Але одного разу мене 
викликали і зробили якийсь застриг (укол). Треба було не датися, бо 
ніхто мені застриків не прописував, тільки пігулки. Десь через місяць 
після повернення, сидячи разом з Горинем, Кандибою та Курилом 
(а він лікар), я відчув огиду до їжі, особливо до масної. Згадав, що 
таке відчуття мені було в 14 років, коли я мав хворобу Боткіна, тобто 
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жовтяницю. Жовч розкладає жири, а як вона виливається в кров, 
то тіло жовтіє, особливо це помітно на обличчі і в очах. Дзеркала 
нема. Я попросив співкамерників подивитися мені в очі при ден-
ному світлі. Очі жовті, на обличчі жовтизна. Я записався до лікаря. 
Лікар Кондратьєва сказала, що нічого в мене нема. Я попросив 
подивитися на мене біля вікна, при денному світлі. Вона схвилю-
валася, адже хвороба Боткіна дуже інфекційна. Коли я її мав у 
14 років, то скропили рідну хату і клас, де я вчився, мене 40 діб 
тримали в палаті-одиночці. А тут ні! Мене навіть не ізолювали від 
співкамерників! Я сам берігся, щоб їх не заразити. Кондратьєва 
сказала, що це закупорка жовчних протоків. Може й так, їй вид-
ніше. Нам перед тим продали в «ларьку» цибулі (це була велика 
рідкість), то я щодня зі смаком з’їдав одну-дві. Може, це вплинуло. 
Отже, я майже нічого не міг їсти, хіба сухарі. Сам вигляд їжі, її 

запах викликав рвоти. Кондратьєва проявила людяність: прописа-
ла мені крапельницю. Лежу якось у санчастині під крапельницею. 
Приводять Василя Стуса на застрик. Він зупинився в порозі: «Ва-
силю, я тебе не впізнав». – «Стус, не разговаривать!» Це прапор-
щик Новицький. 
Отоді я й пригадав таємничий застрик. І я не помилився. Через 

рік-півтора в зону приїхала якась медична комісія і я випадково 
почув, що лікар Пчельников, показуючи мою медичну карточку, 
майже пошепки сказав іншому лікареві: «Болезнь Боткина». Отже, 
він знав, що робив. Після звільнення ми дізналися, що Івана Світли-
чного в лікарні заразили жовтяницею і везли етапом на Алтай два 
місяці. Внаслідок цього він був паралізований. Дмитра Мазура в 
Мордовії зумисне тримали півроку в ПКТ з туберкульозником, 
потім з жовтушним. Неможливо було не заразитися. Від тих хво-
роб він мало не вмер. 
Ще одного разу я мав запалення нерва на голові. Через усю 

потилицю аж до ока мені тяжко штрикало з кожним ударом сер-
ця. Денно і нощно. Повезли мене в лікарню, дали лише якісь руді 
пігулки. А там друга шибка вибита, холоднеча. Два тижні сиджу, 
зігнувшись і закутавшись у все, що є. Не дай Боже ще колись та-
кий біль терпіти. 
А то вже після смерти Стуса, у 20-й камері, ні з того, ні з сього 

вранці різко підвищився в мене тиск. Хлопці висадили мене на 
мої горішні нари і я на роботу не йду, бо навіть ворухнувши ру-
кою відчуваю нудоту, от-от рватиму. Наглядач Сидоров покричав-
покричав і пішов по лікаря. Прийшов Пчельников, і я просив йо-
го одного: не рухати мене, бо серце лопне. Він щось дав мені і 
напад минув. 
Так само вранці в тій самій камері стався шалений напад болю 

в нирці. Мабуть, камінець зрушився. Якби Ґунар Астра не допро-
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сився грілки і не тримав доброї руки на місці болю – серце могло б 
не витримати болю. 
Схожі несподівані, ніби нічим не спровоковані напади бували 

й з іншими в’язнями. Якщо пов’язати їх з окремими висловлюван-
нями окремих найдурніших представників адміністрації, то цілком 
можна зробити висновок, що вони мали завдання загнати нас на 
той світ, але часи вже не сталінські, і не кожен чиновник хотів 
брати на себе таку відповідальність. Скажімо, Балісові Ґаяускасу 
кагебіст Василенков казав: «Вы можете отсюда не выйти. Вас мо-
гут убить». І замах на його життя було вчинено руками зека Бори-
са Ромашова. (Див. нарис «Музей у Кучино – совість Росії»). 
Я старався не загострювати стосунки зі співкамерниками, хоча 

напруження іноді виникало. Це звична річ, що як виникав з ки-
мось конфлікт, то його треба перемовчати день-два, кілька днів, а 
там знайдеться привід заговорити. Камера – велика школа взаєм-
ного терпіння. Я в юності був нервовий, нетерпимий, а тут навчив-
ся терпіти всяких людей, не принижуючи ні їх, ні себе. А ще з тих 
часів я полюбив самотність. То щастя, коли випадало побути в 
камері (житловій чи робочій) хоч годину-другу самому. Чи кілька 
днів. Мене не карали в Кучино карцером чи одиночним ув’яз-
ненням, але, мені здається, я не вельми страждав би від самотности. 
От Василь Стус був рік в одиночці. Це був для нього найпродуктив-
ніший час для перекладів і віршів: «Час творчості / Dichtenszeit». Тя-
жко бути самій людині злій, бо вона сама себе пожирає. А людина 
добра і духовно багата має розраду сама в собі, у творчості, у спіл-
куванні з Богом. 
От чи буде ще нагода згадати кримінальника Бориса Ромашо-

ва? Він родом з Арзамаса Ґорьковської области (тепер Нижегрод-
ська). Убивця. Сидячи в криміналі, «розкрутився» на 70-у статтю 
(«Антирадянська агітація і пропаганда» в КК РРФСР). Перевели 
його на особливий режим у Сосновку (Мордовія). Звідти він у 
ящику з продукцією відправив на волю якісь свої записи. Їх ви-
явили аж у Владивостоці, коли він уже був на волі. Крім того, об-
писав дурними гаслами свій військовий квиток і перекинув через 
паркан у військкомат. Дістав 9 років ув’язнення вже з нами і 
5 років заслання. Каже, що в нього в справі є довідка, що він пси-
хопат. У нього було багато конфліктів, у тому числі з Василем 
Стусом, зі мною… Коли він димів у робочій камері, кагебістський 
чай варячи, я терпів, хоч у мене підскакував тиск. А тут осінь, по-
ставили другі вікна, кватирка мала, я задихаюся димом, у мене, 
чую, підскочив тиск крови. Не витримав, устав і до дзвінка. Ви-
кликав наглядача і завимагав вивести мене з цієї душогубки. Це 
був відчайдушний крок: зек не повинен здавати зека. Ромашов 
кинув мені навздогін: «В камеру не возвращайся». Мене кілька 
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днів потримали в одиночці. Не як покараного, а доки погодили з 
кагебістом, з ким мене далі утримувати. 
Там був ще один тяжкий співкамерник, Олексій Мурженко, з 

«самольотчиків». Вікторас Пяткус казав, що через нього люди пе-
реходять, як через карцер. Я боявся до нього потрапити. А Юрій 
Литвин, домагаючись розвести їх із 12-ї камери, восени 1983 року 
голодував два тижні, потім 26 діб, чим підірвав собі здоров’я. А, то 
тяжкі речі… Кагебня тішилася, коли в камерах напруження. Той 
Ромашов замахувався на Василя Стуса механічною викруткою, але 
Василь і собі підняв викрутку… Обох посадили на 5 діб. Пам’ятаю, 
як Василь дорікав начальству: «За що я сидів 5 діб?» А Баліса Ґаяус-
каса той Ромашов намагався вбити викруткою: у робочій камері 
завдав йому кілька ударів по голові, Баліс упав під стіл, то Рома-
шов лезом йому в груди… Що Баліс упав боком, то лезо пішло 
навкіс, до серця не дістало. І що? Ромашову ніби дали 15 діб кар-
цера. Він і там заварював кагебістський чай: мене одного разу за-
мість прогулянки послали траву косити довкола барака, то я бачив 
фольгу під його камерою. А Баліса через 12 діб повернули з лікар-
ні, щоб зафіксувати лише «легкі тілесні пошкодження». Ним ще 
вітер хилитав, сидіти не міг, голова, рани боліли. Не сумніваюся, 
що цей замах організував кагебіст Василенков. Був такий кагебіст 
Василенко-въ. Леонід Бородін дошкуляв йому, що він «не насто-
ящий русский». То він доводив, що «настоящий», тим, що мстив-
ся на своїх по роду – українцях, а також на «інородцях». Як відо-
мо з часів Леніна, «обрусевший инородец обычно пересаливает по 
части истиннно русского патриотизма». Він мав на увазі Сталіна 
і Дзержинського. 
Ще один «обрусевший инородец» – капітан, а потім майор 

Снядовський. Миршавий, з якимось подзьобаним обличчям. На 
нього незручно було дивитися. Мабуть, він відчував, що люди від-
водять від нього очі, тому зненавидів усе людство. От такого нена-
висника й поставили начальником нашого особливого відділку. 
Він запровадив щонайжорстокіші порядки. Оці тотальні шмони з 
відбиранням найнеобхідніших речей, зокрема, білизни. Бушлата з 
якогось там числа навесні не можна було тримати в камері. Мерз-
немо. Літню шапочку на зиму винеси в каптьорку, сиди в зимовій. 
Особистий обшук, коли йдеш на роботу, з роботи, на прогулянку, 
з прогулянки. Усіх позбавив побачень. Боронь Боже сісти на нари 
вдень: на них можна перебувати тільки 8 годин, від одбою до під-
йому. Ото схилишся за столом над книжкою і дрімаєш. А каже, 
що українець, що польське прізвище йому дісталося від вітчима. 
Що з дітьми розмовляє тільки українською. Що читає Олеся Гон-
чара і Петра Загребельного. Коли Загребельний – Павло. 
Я поскаржився, що листи подовгу затримують тому, що пишу рід-
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ній матері рідною мовою. Посилають на Вкраїну на переклад, по-
вертають сюди, і тут вирішують, чи відсилати його. Коли закон 
велить відсилати або конфісковувати листа за три доби. Я не можу 
вчасно повідомити рідним про заборону побачення, от приїдуть 
даремно, а це ж які витрати. Снядовський це категорично запере-
чив і запропонував мені написати позачергового листа, він віді-
шле. Я напропалу написав такого листа, що його ніяка цензура не 
пропустила б. А Снядовський не прочитавши відіслав. 
Наглядач Новицький, прапорщик, старший уже, про таких ка-

рні в’язні кажуть «гнілой», себто досвідчений. З Донбасу родом. 
Давно всього українського відцурався, натомість має безмежну 
ненависть до українства і мститься на українцях. Це комплекс 
утрати. Але й мерзенний чоловік! Як в’їсться на когось – жити не 
дає. Не пройдеш мимо, щоб не прискіпався. Уже й зміни, коли 
він чергуватиме, боїшся. Може, хтось і не боявся, може, комусь 
про страх говорити соромно, але – люби, Боже, правду! – страх у 
неволі завжди присутній. Це суцільний страх. Боїшся, щоб тобі 
хоч би не стало гірше, ніж є. Ось сьогодні маєш у камері бушлата, 
а завтра його заберуть і мерзнутимеш, занедужаєш. Ось ти сьогодні в 
камері, а завтра можеш опинитися в карцері. Ось ти маєш надію 
на побачення – а його позбавили. І чим менше в тебе свободи, 
тим тяжче втрачати її рештки. Але ж той страх мусиш переступа-
ти, бо є честь, є гідність. Зрештою, ти тут не сам за себе сидиш. 
Дістав Новицький завдання прискіпатися до мене. Кілька разів 

називав мене прилюдно «мальчишка», хоч мені 33—34 роки, я мав 
нормальний, як на свій вік, вигляд. Я огризнувся до нього: «Шка-
рбун старий, калоша розтоптана». Допомогло. А одного разу він 
увірвався в камеру п’яний і став чинити такий розбій! Я так обе-
режно наблизився до Новицького, принюхався. Справді смердить. 
Я котромусь там наглядачеві шепнув: «Що ви допускаєте? Він же 
п’яний!» Боже, на мене рапорт написали, що я звів наклеп на 
прапорщика, ось довідка від лікаря! Не пам’ятаю, чи тоді мене 
покарали, але це було застрашування всіх: не смій проти них нічо-
го сказати. 
Одне слово, режим був нестерпний, що люди один за одним 

помирали. Найпершим, 12 вересня 1980 року, помер повстанець 
Андрій Турик, 1927 р. н., 25-літник, сидів з 1957 року. У 1983 році 
помер Михайло Курка. Цей був старший чоловік, десь під 
70 років. 5 травня 1984 року прямо в зоні, на кухні, помирає Іван 
Мамчич з Миргорода, суджений за звинуваченням у співпраці з 
німцями. У цей же день, як ми пізніше дізналися, помер у Пермі 
забраний з нашої зони 7 березня 1984 року Олекса Тихий – на 
58-му році життя. (Див. нарис «Повстав і поліг».) До нас привезли 
1984 року 37-літнього Валерія Марченка. Він раніше відбув на су-
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ворім режимі 6 років і 2 заслання, у нього хвороба нирок нефрит. 
Він пробув у 19-й камері (з Іваном Кандибою, Михайлом Горинем 
і Леонідом Бородіним) усього місяців зо два, відтак його забрали 
на етап. Пізніше ми дізналися, що він помер у Ленінґрадській лі-
карні для в’язнів імені Івана Ґаази («Ґази», як її зеки називають) 
7 жовтня 1984 року. (Див. нарис «Похорон Валерія Марченка».) 

Юрій Литвин. Він до цього вже переніс дві операції на шлунку 
і одну операцію на варикоз. А тут знову виразка шлунка. Крім того, 
йому обпиляли зуби, щоб коронки поставити, емаль зняли – і 
9 місяців нічого не роблять! Це ж не можна в рот ні холодного, ні 
гарячого взяти. Він того не витримав. 23 серпня 1984 року його 
виявили в камері з розтятим животом. Я не можу стверджувати, що 
це було самогубство – є деякі підстави вважати, що, можливо, це 
гебісти йому щось улаштували, сатанинську роль міг виконати лікар 
Пчельников Євгеній Аркадійович. Прийшли співкамерники на 
обід. Литвин марив: «Зуби принесли?» Юрій Фьодоров підняв ко-
вдру і побачив, що живіт розрізаний, а крови нема. Забрали Литвина 
до лікарні в Чусовой. Операцію зробили недбало, у нього здувся 
живіт. Давай другу операцію робити – і він помер 4 чи 5 вересня, 
на 50-му році життя. (Див. нарис «Любов. Добро. Свобода»). 

Був там азербайджанець Акпер Керімов – лагідної вдачі чоловік, 
теж звинувачений у співпраці з німцями. Він тяжко страждав від хво-
роби нирок. Повезли його у Всехсвятську, до зеківської лікарні, де 
він помер 19 січня 1985 року. То вже кожен думав, чия далі черга. 
Далі була черга Василя Стуса – може, тому, що він єдиний  

зумів звідти переслати на волю свої записи, котрі названі «З табо-
рового зошита». Їх опублікувала Надія Світлична. А ще Генріх 
Бьолль, лауреат Нобелівської премії, висунув його творчість на 
здобуття Нобелівської премії 1985 року. Як відомо, цю премію 
присуджують тільки живим, а посмертно – ні. У 1936 році Адольф 
Гітлер дізнався, що його в’язня Карла Осецького відзначили цією 
премією – то він розпорядився його звільнити. Ну, а Горбачов не 
хотів мати лауреата Нобелівської премії в камері, а тим паче звіль-
нити його. Розв’язали проблему в традиційний російський спосіб: 
«Нет человека – нет проблемы». Серія карцерів… Зокрема, 27 серп-
ня звинуватили його в тому, що лежав на нарах у верхньому одязі 
і на зауваження «гражданина контролёра вступил в пререкания». 
Назавтра – 15 діб карцеру. Оскільки звинувачення було неправ-
диве, Василь оголосив голодівку і з тієї голодівки вже не вийшов – 
помер уночі з 3 на 4 вересня 1985 року в карцері номер три. (Про 
це детальніше в нарисі про В. Стуса.) 
Режим після цього не пом'якшав. Зважайте: це вже йшла «пе-

ребудова Вавилонської вежі» (вислів Євгена Сверстюка), це вже 
Горбачов сидів на московському престолі! Аж 1987 року режим 
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став трошки м'якшати. Десь улітку мене випустили на безкамер-
ний режим. Я з Енном Тарто сидів у робочій камері за шнурами і 
він розказував мені історію Естонії та угро-фіннських народів. 
Потім мене поставили прати білизну і банщиком. Я там три місяці 
працював. Якось мені наказали поштукатурити піч. Я розпитав 
Євгена Поліщука, як це робиться. Але пропорції цементу й піску 
виявилися неправильні: моя штукатурка полускалася і поскручу-
валася в трубки. Прийшов начальник колонії майор Долматов зі 
свитою і напустився на мене. Я сказав: «Я вчитель української 
мови і літератури, а не штукатур, і мені взагалі нема чого робити у 
вашій Росії… Та ви п’яний, від вас смердить…» Це було зайве, я 
потім картав себе, що так зірвався. Мене чимось покарали, але не 
карцером. Вони поставилися до моїх слів дуже серйозно, назбира-
ли свідчень «свити» і навіть медичну довідку, що Долматов не був 
п’яний. Не розумію, навіщо їм того треба було. Тим паче мені. 
Слід сказати, що мене в Кучино жодного разу не кидали до кар-

цера. Побачень позбавляли, ларька, пакунка, а від карцера Бог ми-
лував. Чомусь цей Долматов не був до мене таким жорстоким, як 
до інших. Утім, настанови, як до кого ставитися, давав кагебіст. 
Спочатку це був Чепкасов, потім мій ровесник Ченцов, геоґраф за 
освітою. Цей навіть пробував мене загітувати на свій бік. Привід: 
я сказав йому, що моїх листів не відсилають. Він за це вхопився і 
пообіцяв відіслати листа поза цензурою. Я дав йому листа і він 
справді його відіслав. Тоді Ченцов викликає мене вдруге і затіває 
якусь таку слизьку розмову. Я збагнув: КГБ не собака, яка в разі 
чого може пальця відкусити. КГБ – гадина, яка як укусить, то 
отрута піде по всьому тілу. Я обірвав ту розмову. 
Дехто, як от Іван Кандиба, взагалі не ходив на виклики кагебі-

ста. В тому був сенс, але сенс був і в тому, щоб піти, бо хоч вони 
на брехню школу кінчали, а все ж і ми не ликом шиті: якусь ін-
формацію з розмови винесеш, якісь висновки зробиш. За нашої 
цілковитої ізоляції й це було на користь. Ті виклики були нечасті, 
але повернувшись від кагебіста, а навіть від начальника, кожен 
вважав потрібним розповісти в камері все, що там говорилося. 
Про деякі деталі нашого тамтешнього побуту я маю намір роз-

повісти в окремих нарисах про покійних Василя Стуса, Юрія Лит-
вина, Олексу Тихого та Валерія Марченка. А тут лише конспектив-
но – про себе. 
Того 1987 року, 18 червня, була якась амністія і майже всім 

нам скоротили на третину невідбутий термін. Мій мав би вже за-
кінчуватися раніше на 1 рік і 4 місяці, 13 лютого 1990-го, а за-
слання – 13 червня 1993-го. Ми були здивовані, адже ніхто з нас 
нічого не просив і ніяких заяв не писав. Було видно, що імперія 
захиталася. З’явилася надія вийти з «табору смерти» живими. 
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У московській пресі вже писали такі речі, які ще кілька років тому 
нам інкримінували як «наклепницькі». 
У листопаді 1987 року мене викликав тодішній начальник від-

ділку майор Кондратьєв і запропонував стати кухарем, бо вже 
нема кому. Інакше будуть нам з сусідньої зони привозити їжу в 
термосах. Я з 17-ї мордовської зони знав, що то будуть самі вибов-
тки, тому в інтересах громади погодився. На кухаря мене позмін-
но вчили Іван Кандиба та Микола Горбаль. Та кухарював я всього 
тижнів два: 8 грудня 1987 року в зону нагрянула ціла банда ментів 
і вчинила ґенеральний шмон. Нас посадили у воронки і вивезли з 
Кучино. Я запам’ятав дату 8 грудня, бо того дня зранку взяли на 
етап Левка Лук'яненка: у нього 12 грудня закінчувався термін 
ув’язнення, повезли на заслання. Отже, він поїхав, не знаючи, що 
того ж дня Кучинський табір особливого режиму припинив своє 
існування. Того дня Ґорбачов зустрічався в Рейк'явіку з Рональ-
дом Рейґаном, і йому треба було брехні хоч би на день: «А їх там 
уже нема». Себто в Кучино нема. Нас вісімнадцятьох перевезли 
воронками на станцію Всехсвятська, в зону ВС-389/35, де нам, 
рецидивістам, відвели частину лікарні. Режим там уже був значно 
легший. От, скажімо, в Кучино до «отбою» не можна було навіть 
сісти на нари. А тут Микола Горбаль лежить на нарах, аж заходить 
майор Осін. Микола схопився. «Лежите, лежите», – каже майор. 
Тижнів два ми не мали роботи, то ходили собі в березовім гайку, 
прокопавши в снігу стежки між березами. Потім поставили нам 
швейні машинки і навчили нас шити зелені торбинки для інстру-
ментів. Я вмів шити ще з 17-го мордовського табору, але не при-
знавався. Норма торбинок вилітала в мене з-під машинки за три-
чотири години. 
Читаємо в пресі, що на Всехсвятську, на суворий режим, при-

їздили іноземні журналісти (це вперше в історії ГУЛАГу!). Хоча ні 
з ким поговорити не дали, але це знак, що ГУЛАГ от-от лусне. 
Нас почали обходжувати приїжджі кагебісти з Москви: «Напишіть 
що-небудь, ну що помилявся, що не буду більше, що хворий. Або 
хай рідні напишуть». Казали, що на суворім режимі деякі в’язні 
щось там таке понаписували і їх позвільняли. Ми, що були на 
особливому режимі, затялися, що писати нічого не будемо: «Вам 
припекло? Вам треба мати перед світом «людське обличчя»? Ну, 
то майте його: звільняйте нас, беріть нас собі за союзників, та бу-
демо разом «перестройку» робити. Ні ж бо! Вони почали й нас у 
1988 році звільняти: по одному, по два етапом везуть в обласний 
центр, там оголошують про «помилування». Василя Курила, Ми-
хайла Гориня та Семена Скалича звільнили ще 1987 року як тяж-
ко хворих. Курило мав купу хвороб, дід Семен ще більше: з 17-и 
років туберкульоз кісток. Скажу вам відверто: Михайло Горинь 
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був кандидат № 1 на той світ. Він тяжко мучився нирками, а сер-
це йому «теліпалося, як телячий хвіст» (це його вислів). Така тяж-
ка, мигаюча аритмія. У мене самого вона була, але ж не така! Ми-
хайлове серце годинами могло «пробуксовувати» на третьому-
четвертому скороченні. От візьмеш його за пульс – а пульсу не-
має. Страх бере. Мабуть, новий лікар Грущенко не давав гебістам 
ґарантій за Гориня. А їм уже трупи були небажані. Було, що той 
Грущенко – спасенна душа! – ночами сидів біля Гориня. Він йо-
го врятував. Михайла возили до Львова, повернувся він ледве жи-
вий, а 2 липня його взяли на вахту навіть без речей і звільнили. 
Брата Миколу викликали зі Львова, щоб забрав його додому. (Про 
це я дізнався вже на волі). 
Зі Всехсвятської десь у березні 1988 року звільнили латвійця 

Ґунара Астру. Через місяця півтора комусь прийшла вістка, що він 
помер. 2 липня звільняють прямо з карцера Івана Сокульського та 
Петра Рубана. Скажу вам, що їх двох, а також Івана Кандибу, 
Михайла Алексеєва і Марта Ніклуса, тяжко пресували в карцерах, 
бо вони перейшли на статус політв’язня. 
Март Ніклус одержує естонську ґазету і читає, що він уже на волі! 

Він викликає начальника і оголошує голодівку. Голодівка тривала 
всього 48 годин: надійшли з Москви документи і його 8 липня звіль-
няють, разом з Григорієм Приходьком. Шмон був такий поспішний, 
а Март такий хитрий, що не перевірили однієї торби, а там було два 
комплекти спецодягу рецидивіста! Потім він бравував у смугастому 
на мітингах. (Звісно, я про це дізнався пізніше). 
Залишається нас п’ятеро: естонець Енн Тарто, росіянин Ми-

хайло Алексеєв (він родом з Казахстану, а жив до арешту в Жито-
мирі), Іван Кандиба, Микола Горбаль та я. 

ОСТАННІЙ (ДАЙ, БОЖЕ!) ЕТАП 

12 серпня 1988 року викликають з речами мене, Миколу Гор-
баля та Івана Кандибу. Які наші речі? Щось із білизни, а решта – 
книги. Речей не можна мати більше 50 кг, тим паче на етапі. Дві 
третини книг мені довелося залишити. Зек завжди напоготові до 
етапу: я книги заздалегідь відповідно поділив, що оцю торбу беру, 
а цю лишаю, потім домагатимуся, щоб їх мені прислали (ніхто їх 
не прислав). Три дні тримають нас у кімнаті побачень. Здогадує-
мося, що йдеться про звільнення. Отже, залишилися на особли-
вому режимі тільки двоє – Енн Тарто і Міхаіл Алєксєєв. Скажу 
наперед, що їх звільнили аж 2 грудня. Нас трьох завезли в Перм-
ську тюрму. Тримають тиждень – ніякого руху. Пишемо заяви, 
що оголошуємо голодівку: нас безпідставно тримають у тюрмі. 
Уночі 21 серпня мене першого з трійки беруть на етап. Бачу, це 
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спецконвой: два солдати й офіцер. Привозять в аеропорт. Солдати 
розказали, що вони вже порозвозили багатьох в’язнів, навіть на-
зивають знайомі прізвища. А ще кажуть, що в аеропорту є якийсь 
секретар ЦК, та нас пропустили перед нього, першими. Закономі-
рно, адже особливо небезпечних політичних рецидивістів уже ли-
шилося менше, ніж членів Політбюро в Кремлі. Заводять мене в 
літак, десь у хвіст. Праворуч солдат, ліворуч, а спереду офіцер. 
Наручники мають напоготові, але вже не накладали. Мене 1976 ро-
ку теж возили спецконвоєм, то накладали наручники перед тим, 
як завести в літак. Тут уже обійшлося. Однак люди на мене косять 
оком: якогось зарізяку везуть. Але стюардеса спокійно подає мені 
сніданок, як і всім пасажирам. 
Нас доганяло сонце – весь час нам сходило сонце, коли ми 

летіли до Києва! У Борисполі в аеропорту мене кілька годин три-
мають у якійсь кацабурці. Чую через стіну, що мої конвоїри ви-
дзвонюють Київ, щоб прислали воронка. А якраз неділя, воронка 
нема. Самі розумієте, яка душа моя зворохоблена. Я молився всіма 
молитвами, які знав, щоб гасити тривогу. Нарешті, таки прислали 
воронка. Привезли мене в Лук'янівку – Лук'янівка не приймає: 
«Це не наш. Везіть у КГБ». Повезли в КГБ на Володимирську – 
КГБ завжди раде таким гостям! Я навіть одного знайомого мента 
впізнав. Кажуть, переночую тут ніч, а завтра – до Житомира. Ве-
лять узяти в камеру лише туалетні речі. Так мені не хотілося сту-
пати в ту буцегарню… І хлопці-конвоїри не хочуть затримуватися 
в Києві, їм би здати мене в Житомирі та й назад до Пермі. Гос-
подь почув мою молитву: вони таки домоглися воронка і повезли 
мене до Житомира. Десь пообіді ми вже були в Житомирі. Здають 
мене, передають супровідний пакет. Пакет розпечатують, а там 
написано: «По получению сего освободить». Питаю, а яка підстава? 
Указ Президії Верховної Ради СРСР про помилування від 12 серп-
ня. Помилувати! Вони нас, бачите, «милували»! Тобто ми таки 
злочинці, а вони до нас проявили милосердя! 
Ага, саме 12 серпня нас висмикнули з зони. Отже, нас мали то-

го ж дня звільнити, але ж документів з Москви не було. Та що 
мені до вашого клопоту: я маю козир. Питаю, а за що ж мене по-
милувано? Я ж не просив помилування. Я вимагав звільнення і 
реабілітації. «За добру роботу і поведінку, що засвідчує виправ-
лення». Отакої! Ніби я до ув’язнення був ледар і хуліґан… 
Кагебіст пропонує залишити тут речі (тобто книги й зошити), 

завтра їх мені привезуть додому. Сьогодні, мовляв, неділя, нема 
кому їх перевірити. Ні, кажу, я вам не довіряю. Нікуди я без своїх 
речей не піду. Сяду під тюрмою і сидітиму, доки не віддасте. Ка-
гебіст щось там сам переглянув і випускає мене, нічого не відібра-
вши. Щоправда, принесли мені чорний одяг, який носять на су-
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ворому режимі. Пожалкував я за своєю смугастою шкурою. Буш-
лат я теж тягнув за собою, і він не зайвий був по камерах. Зек без 
бушлата, як солдат без автомата. Питають, чи є гроші. На рахунку, 
кажу, є, але де той рахунок? Кагебіст дає рубля з копійками на 
квиток до Радомишля. 
Отже, мене звільняють. Ви знаєте, що це таке? У дивовижний 

спосіб, менше як за добу ти раптом опиняєшся на волі! Я рушив 
зі своїм чи не 50-кілограмовим наплечником до автовокзалу. Там 
недалеко. Але гебіст змилосердився і послав якусь машину. Узяв 
мені квитка на автобус і ще дає десятку. Я не хотів брати, але до-
бре, що взяв: до Радомишля приїхав я о восьмій годині вечора, а 
до Ставків уже нема чим їхати. Беру за ту десятку таксі – і так-
сист привіз мене аж під двір. Господи, я не впізнаю своєї вулиці! 
Отут була гола дорога – стоять якісь двоповерхові будинки. Отут 
була хмільниця – чисте поле. Боже, які мої верби поросли! Ось 
ворота, які я робив, але звідки такий величезний кущ червоної, як 
у пісні, калини? А то ж я його посадив навесні 1977 року. Яке все 
барвисте, соковите, повносиле, здорове, розкішне! Я не був тут 
дев’ять з половиною років! 
Десь пів на дев'яту вечора я вже був у рідній хаті, з матір’ю на 

самоті… Ще вночі я був на нарах Пермської тюрми – і от, як казав 
Тарас, «із тьми, зі смрада, із неволі», менше, ніж за добу, я опи-
нився в раю… Це справді було диво Господнє. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Б. Захаров: Якою була Ваша діяльність після звільнення з табо-
рів, уже за незалежності? Яке Ваше ставлення до нової України, 
які прогнози на майбутнє? 
В. Овсієнко: За добу я майже оговтався (адаптувався, по-

сучасному кажучи) і вже 23 серпня поїхав до Києва, до сестри На-
дії та небоги Люди. На станції метро «Дарниця» зустрівся з дру-
жиною Миколи Горбаля Ольгою Стокотельною і спитав, куди 
йти. Ольга була дуже стривожена, бо кагебісти сказали їй, що от-
от прибуде Микола. Кагебісти привезли Миколу до дружини на 
Борщагівку пізно ввечері 23-го серпня. Отак у смугастому одязі, з 
бушлатом включно. А я того вечора за порадою Ольги вперше по-
бував на зборах Українського культурологічного клубу на Олегів-
ській, 10, у Дмитра Федоріва. Клуб зібрався в садку, чоловік 50-70. 
Мене вітало багато людей, яких годі було запам’ятати. Мабуть, 
були колишні політв’язні Олесь Шевченко, Віталій Шевченко, 
Сергій Набока, Клим Семенюк, Василь Ґурдзан, Ольга Гейко, Лео-
нід Мілявський. 
За наступного приїзду, 3 вересня, я мав у тому Культурологіч-

ному клубі свій перший публічний, справді вільний виступ. Це 
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був переддень роковин загибелі Юрія Литвина і Василя Стуса – 
вони померли в один день, з різницею в рік, Литвин 1984, а Стус 
1985 року. То я розповідав про них, читав з пам’яті Стусові вірші. 
Тоді Світлана Кириченко, дружина Юрія Бадзя, який ще був на 
засланні в Якутії, сказала, що моє читання нагадує їй Стусове. 
Справді, я якоюсь мірою імітував автора, бо чув і бачив, як він 
читає. Досі мене дратує, коли хто-небудь, навіть з професійних 
читців, неправильно акцентує Стуса. Петро Борсук попросив пе-
реписати та надіслати йому ці вірші, щоб його доньки вивчили. 
Того разу була дуже кольоритна пара: Ярослава Данилейко і Тарас 
Компаниченко. Їм було років по 18-19. Так гарно по-народньому 
вбрані! Співали під бандуру. А зверталися одне до одного на «Ви». 
Господи, які гарні наші люди, який гарний український світ! А в 
тюрмі суцільна сірятина… 
У Києві мені назбирали щось із 300 рублів допомоги, то я ку-

пив дещо з одягу, а ще надійшло щось пакунком від української 
діяспори. То я тим коштом у вересні з’їздив на Донеччину до сес-
три Люби та братів Анатолія, Миколи. А також до Львова. Три 
доби жив у Чорновола на вулиці Левітана, а він дома не сидів, усе 
кудись їздив. Морочитися зі мною нікому було: мені завдавали 
напрямок і я сам ходив «незнаним Львовом» (В. Симоненко). 
У Львові люди ходять поміж машин, як поміж овець. Знайшов я 
Картинну галерею і вислухав блискучу екскурсію Богдана Гориня. 

Перед тим я відвідав матір і батька Дмитра Мазура у Гуті-
Логанівській Малинського району на Житомирщині. Дізнався, що 
Дмитро після 6 років Мордовських таборів засланий до Бурятії. 
Там якийсь комсомолець тяжко побив його, погрожував скинути з 
балкона четвертого поверху. Дмитрові створили такі умови, що він 
мусив утекти з заслання. Переховувався у своєму краю, мати йому 
їсти в ліс носила. Та настала осінь, він пішов до приятеля в Коро-
стишів – там і попався. Рік криміналу. А оце ув’язнений за другу 
втечу. Його утримували з туберкульозниками і жовтушниками і, 
звичайно, заразили цими хворобами, він гине. Власне, я і їхав до 
Львова, щоб якось порятувати Дмитра Мазура. Там уже діяла Ро-
боча група захисту українських політв’язнів, яку створив Михайло 
Горинь. Михайло сказав мені: «Оскільки ви знаєте про Мазура 
найбільше, то сідайте і пишіть телеґраму Ґорбачову і відсилайте її 
від імені Робочої групи. А ми її розповсюдимо». Це була телеґрама 
на цілу рукописну сторінку, вона так і посилалися в рукопису. 
Про Мазура стало говорити радіо «Свобода». Очевидно, це подія-
ло: Ґорбачов «помилував» Дмитра Мазура, Левка Лук’яненка та 
Юрія Бадзя одним указом, від 8 грудня 1988 року. 

Дмитро повернувся тяжко вимучений, йому тривалий час бо-
ліла голова. Він навіть не запам’ятав, як я зустрівся з ним на до-
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розі в лісі поблизу його села. За кілька років він вилікувався на-
родними методами. Але в матері виник рак, він поховав її на по-
чатку 1990 року. Батько був інвалід, обважнілий, через хату не го-
ден перейти. Ще рік Дмитро мучився з батьком. Так він утратив 
час, тоді як інші колишні політв’язні, в тому числі й я, так би мо-
вити, «виходили на люди» і займали якісь місця в суспільстві. 
А Дмитро Мазур дуже талановитий, мудрий чоловік. Він і досі 
бідує самотою в Гуті-Логанівській, але не втрачає оптимізму. Три-
має корову, курей. Коли їде до Києва, то привезе молока, яєць і 
нагодує-напоїть увесь секретаріят УРП. Чи назбирає чорниць або 
грибів. Чи вполює дику козу. А йому б бути в керівництві полі-
тичної організації. (Тепер Дмитро вже не тримає корову, але так 
само часто до мене приїздить). 

Тим часом я відвідав у Самборі щирого свого мордовського 
приятеля Зоряна Попадюка. Він жив у величезній родинній хаті 
на вулиці Рівна, 12. Працював вантажником хлібної машини. Він 
вийшов на волю в лютому 1987, відбувши 14 років. І одружився зі 
своєю Оксаною! З тією самою, по яку розповідав мені в Мордовії 
1974 року: «Вона мене чекатиме». Я не дуже повірив: Зорян мав 
тоді 7 років ув’язнення і 5 років заслання. Оксана таки вийшла 
була заміж, мала сина, але коли побачила Зоряна… Одне слово, це 
романтична історія, конкретним наслідком якої є двоє дуже слав-
них діток: Любомир 1988 та Ірина 1989 р. н. Я знаю кілька дуже 
славних подруж і з захопленням подивляю їх, бо – самотній. Од-
на з таких славних пар – Попадюки. Зорян згодом побував на 
посадах голови міськради, голови міськвиконкому, представником 
Президента в Самбірському районі, головою Старосамбірської 
райдержадміністрації, але влада зовсім не потолочила його щирої 
душі. Мама його, знана учасниця руху опору Любомира Попадюк, 
померла 1984 року, а залишилися дві бабусі, яких Зорян з Окса-
ною не мали на кого залишити. А то б Зорянові з його талантами 
бути на найвищих щаблях суспільства. 
На Житомирщині не було жодного члена Української Гельсін-

ської групи, окрім мене. Група відновила свою діяльність ще в 
кінці 1987 року, а 7 липня 1988 року оприлюднила на мітинзі у 
Львові свої нові документи вже як Українська Гельсінкська Спіл-
ка. Це були розроблені Горинями та Чорноволом Програмні і 
Статутні принципи УГС. Щомісяця мене кликали на засідання 
Координаційної Ради УГС. Ця Рада уповноважила мене створити 
філію УГС на Житомирщині. Але треба зібрати не менше десятьох 
осіб. До кого йти? Я знав, що в Житомирі є дві живі людини: 
Анатолій Шевчук та Євген Концевич. Перший – політв’язень на-
бору 1965 року, а другий не сидів тільки тому, що інвалід, лежить 
з 17-ти своїх років. «Адресу» Анатолія я знав із творів його брата 
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Валерія: Шевчуки жили там, де річечка Кам’янка впадає в Тетерів. 
Пішов туди, допитався. Це Чуднівський провулок. Анатолій при-
йняв мене без тіні підозри: зек зека пізнає здалека. Він розповів 
мені, що в Житомирі діє «Гражданский фронт содействия пере-
стройке» (ГФСП). Лідер Яків Зайко, білорус, журналіст. Активісти – 
два економісти, Віталій Мельничук та Олександр Сугоняко. Але 
найпопулярніша особа – Алла Ярошинська, журналістка. Вони 
порушують соціяльні проблеми, національного питання уникають. 
Російськомовні, але прогресивно настроєні. В їхньому середовищі 
чи біля них крутиться багато активних людей, там і слід пошукати 
потрібних для УГС. 
Але насамперед я попросив Анатолія Шевчука повести мене до 

Євгена Концевича. Бо то було осердя українського духа в Жито-
мирі. Відтоді я заприязнив з Євгеном та його дружиною Майєю. 
Принаймні стараюся кожного 5 червня, у день Євгенового наро-
дження (він 1934 року), приїхати до них та ще й людей привезти. 
Мені в Житомирі назвали прізвища молодих журналістів Васи-

ля Врублевського, Володимира Даниленка, Михайла Сидоржевсь-
кого, Святослава Васильчука. Того дня я відвідав Якова Зайка. Він 
сидів у своєму помешканні, що неподалік автовокзалу, завалений 
паперами. Виявилося, що нормально розмовляє українською. Але 
свої листівки ГФСПівці «шмаляють» російською. Себто продов-
жують «обрусєніє края». Згодом Зайко видавав газету «Голос гро-
мадянина». Вона вже була переважно україномовною. Дізнався я 
прізвища лікаря Валерія Івасюка та Анатолія Маляренка. 
В наступні приїзди познайомився з цими людьми. Івасюк та Ма-
ляренко навіть бували в Києві на зборах УГС та Культурологічно-
го клубу. Але за всю зиму нам не вдалося зібрати потрібний деся-
ток людей, щоб створити Житомирську філію. 
Та ось навесні 1989 року на зборах УГС щось повідомляє Вале-

рій Колосівський… з Житомира! Я зрадів, що знайшовся такий 
славний та розумний хлопець. Він капітан, полишив військову 
кар’єру, повернувся з Москви до своєї мами. А в Москву був пе-
реведений з Чорнобиля одразу після вибуху. Там знався з Анатолі-
єм Доценком, повідомлення якого ми тоді слухали по радіо «Сво-
бода» – українською і російською мовами. От саме Валерієві 
впродовж декількох місяців вдалося зібрати 11 чоловік і ми 16 лип-
ня 1989 року провели Установчі збори Житомирської філії Україн-
ської Гельсінської Спілки. На них приїхав з Києва Микола Гор-
баль, тоді вже виконавчий секретар УГС. Мене там обрали 
головою філії, а Валерія заступником. Правду кажучи, фактично 
філією керував Валерій Колосівський. На відміну від мене, він мав 
організаторський хист, жив у самісінькім центрі міста, а я ж – у селі 
за яких 80 км. 
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Не забуваймо, що в моєї матері було 60 соток городу, була 
якась живність (корову ми вже не заводили). То тяжка щоденна 
праця. А мати звикли все робити не абияк, а найкращим чином. 
То й я мушу робити так, як мати кажуть. Скільки тієї землі селя-
нин мусить перевернути! Щоправда, сестра Надія з чоловіком Ле-
онідом наїжджали з Києва і робили. 
Через три місяці після звільнення я мусив іти на роботу в кол-

госп. Мене знову прийняли художником-оформлювачем. Але 
майже кожної суботи й неділі я кудись їхав – чи до Києва, чи до 
Житомира. Це було, звичайно, обтяжливо, але перебратися кудись 
я не міг, бо шкода було залишати матір. До речі, ще до початку 
навчального року я поспішив відбути формальність: подав до Ра-
домишльського райвно заяву, щоб мене взяли на роботу за фахом, 
учителем української мови та літератури. Пішов з нею до заврайвно. 
Прізвище, здається, Петровський. «Як ми вас можемо допустити 
до виховання дітей, як ви закликали різати й вішати комуністів?» 
Я завбачливо мав з собою два останні вироки і запропонував знайти 
в них таке звинувачення. Заврайвно нічого такого не знайшов, тому 
сказав, що штати в них уже укомплектовані, мені нема місця в жод-
ній школі району. 
Наступного навчального року, 1989/1990, вакансія відкрилася в 

моєму селі: вчителька-україністка пішла «в декрет». Я знову подав 
заяву, але її уроки віддали русистові, він деякий час працював го-
ловою сільради, а це повернувся до школи виховувати діток у ко-
муністичному дусі. А я мусив працювати колгоспним «богомазом»: 
вивіски, соціалістичні зобов’язання, надої, таблички на поля, но-
мери на машинах… Керував мною парторг Іван Олександрович 
Овсієнко. Час був непевний, тому голова колгоспу Олег Леонідо-
вич Білозерський і парторг про всяк випадок уже не тиснули на 
мене. Бо на них ніхто не тиснув. 
А я – хотів чи не хотів, воно само собою так складалося – 

розгорнув «бурхливу діяльність». Але не в своєму селі. Бо тут не 
було з ким. Я прожив у Ставках півтора року, а не зібрав докупи 
трьох чоловік, щоб створити осередок Товариства української мо-
ви, не то що Народного руху чи УГС. П’яні до мене підходили, а 
тверезі обминали. Навіщо осередок п’яниць? Хіба щоб випити. 
А я ж не пив. Принципово. У такий спосіб хотів, зокрема, скласти 
товариство своєму братові, щоб і він не пив. Марні були мої зу-
силля… 
До речі, житомиряни захотіли приїхати на моє 40-річчя 8 квітня 

1989 року. Я сказав, що алкоголю на столі не буде. Вони приїхали 
невеликим автобусом. Були Васильчуки, Колосівський, Харчуки… 
Від сільради йшли селом з прапором. Гостина справді була без 
алкоголю (хоч там з-під столу щось діставали, але я вдавав, що не 
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бачу). Усім дуже сподобалося, але наступного року ніхто не прий-
шов. Утім, я себе ніколи не святкую, бо мій день народження завжди 
у Великий піст. 
Я ледве не щосуботи їздив як не до Києва, то до Житомира: 

запрошували мене в УГС, УКК, ТУМ, на мітинги. Я старався не 
порушувати колгоспної трудової дисципліни. Завжди мав з собою 
ліхтарика і ножика. Не скажу, що не боявся йти в темряві з Радо-
мишля додому, але ж ходив. Часом голосно співав, щоби страх 
відгонити. А коли їхала машина – ховався за дерева. Я знав, що 
мені треба остерігатися: де люди вдень ходять від машини за два 
метри, там я за чотири. 
Одного разу ранньої весни виїжджаю з Житомира останнім ав-

тобусом, о 21 годині, з думкою зійти в лісі навпроти села. Це буде 
7 кілометрів, а не 10, як із Радомишля. Приходжу до Тетерева – а 
він повен чорної води! Крига здулася, от-от скресне! До кладки – 
кілька метрів! Вертаюся назад до шосе, іду до Радомишля на міст. 
Рідкісних нічних машин не зупиняю, ба, ховаюся від них. Ходив я 
швидко. Тоді я влупив за ніч щось біля 28 кілометрів. Прибився до-
дому о 5-й ранку. Стукаю у вікно біля материного ліжка. Вони вже 
знали цей стук. Мабуть, це було немилосердно щодо матері, але на-
став такий бурхливий час, що я вже не міг зупинитися… О 9-ій був 
на роботі. Хоч яка там робота: ноги в підйомі боліли з тиждень. 
У селі я не зажив популярности. Більшості людей до мене було 

байдуже, а зі своїми симпатіями люди про всяк випадок не по-
спішали: час непевний. Інерція страху – це надовго. Адже мною 
тут 15 років людей лякали! 
Ось показові факти, хоча сталися вони трохи пізніше, коли я 

вже в Києві жив. Якраз нафтова криза, Росія перекрила нам кра-
ника, бензину нема, автобуси на села не ходять. Іду з Радомишля 
до матері пішки. Якийсь землячок із-за паркана: «А що, за само-
стійної України пішки ходиш?» – «Краще мені самостійно ходити 
пішки, куди я хочу, ніж кататися у «воронку», куди я не хотів». 
Або ще один заздрісник почув, що я реабілітований: «О, він 

компенсацію получив!» – «Єсть же люде, що і моїй завидують 
долі», казав Шевченко. Чом би й вам було не відсидіти та не оде-
ржати компенсацію?». А я, пам’ятаю, той «Закон про реабіліта-
цію» від 17 квітня 1991 року читав у трамваї їдучи. Певно, що ті-
шився. Але коли дочитав до розмірів компенсації, то так гірко 
стало, що я не пішов її одержувати. За ту компенсацію в той час я 
міг купити… портативну югославську друкарську машинку «UNIS». 
Це за 13 з половиною років ув’язнення! Там написано було, що 
компенсацію слід одержати впродовж 5 років. Я подумав, що, мо-
же, як занедужаю чи буде якась інша крайня потреба, тоді одержу. 
Але те задавнилося і я вже її втратив. Щоправда, десь із 1992 року 
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я маю «Посвідчення реабілітованого», яке дає мені право безплат-
но їздити в міському транспорті та електричкою. Це при теперіш-
ніх цінах для мене немало. До речі, я сам за реабілітацією не звер-
тався, бо то виходило б, що я сидів «безневинно», що я лише 
жертва терору. Ні ж бо, я таки щось робив проти тієї Імперії Зла, і 
вона це оцінювала. Хоча, здається, таки переоцінювала мене. 
Утім, їй з того світу видніше. 
З 1994-го, коли мені добрі люди купили оце помешкання, я за 

комунальні послуги плачу з половини. Це з моїми заробітками теж 
немало. Це коли я вже був секретарем УРП. Обійшов п’ять квар-
тир разом з Петром Розумним. Зрештою кажу Михайлові Горине-
ві: може б якось придбати однокімнатну квартиру, щоб я там жив, 
доки секретарюю в партії? Горинь намотав це на вус, а що їздив 
до Америки, то одного разу привіз щось там. Найбільшим чином 
постарався Іван Васильович Коляска, це він зібрав гроші. Знаєте, 
він колишній канадійський комуніст, народився 5 жовтня 
1915 року в Канаді. Рід його з Буковини. Його десь у 1963-64 році 
послали в Київ у Вищу партійну школу про ЦК КПУ, він діставав 
перспективу очолити компартію Канади. Але як приїхав сюди та 
побачив, що таке комунізм… Зблизився з Борисом Антоненком-
Давидовичем, Іваном Дзюбою та Іваном Світличним. Став збира-
ти самвидав, матеріяли про русифікацію України. Подумайте тіль-
ки: в обкладинки книжок вмонтовував самвидав (був трохи палі-
турник) і відсилав ті книжки через Товариство культурних зв’язків 
з українцями за кордоном! Тобто фактично через КГБ! Його 
заарештували, потримали кілька місяців і видворили. Коли везли в 
аеропорт «Бориспіль», то казали: «Дивіться, дивіться, Іване Васи-
льовичу, на Дніпро. Більше ви його не побачите». Іван Коляска 
написав книжку про колоніяльну політику в Україні «Освіта в 
Україні» (вийшла українською й англійською мовами), об’їздив 
усю Канаду й пів-США, розвалив компартію Канади і половину 
компартії США… А тепер він одним із перших (у день путчу 19 серп-
ня 1991 року!) приїхав в Україну, дуже багато допомагав УРП: зібрав 
кошти на 50 друкарських машинок, диктофони, привіз нам перший 
комп’ютер. Він не був багатим, але вмів збирати гроші, бо йому 
українці вірили. Оце й мені він, хай царствує, зібрав гроші на поме-
шкання. Помер він 21 жовтня 1997 року, останній рік жив у Левка 
Лук’яненка в Хотові, там і похований (див. некролог у «Народній 
газеті» № 44 (325). 
Не промину розказати, як Іван Васильович (не любив, щоб до 

нього зверталися «пане») агітував свого часу за генерального сек-
ретаря компартії Канади Вільяма Каштана (єврей зі Стрия) як 
кандидата в сенат. Обійшов, каже, майже всіх виборців своєї діль-
ниці. І в його дільниці більшість проголосувала за Вільяма Каш-
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тана. А загалом в окрузі він виявився на останньому місці. Більше 
голосів зібрав навіть той кандидат, який на збитки висунувся з 
такою проґрамою: «Як переможу, то зразу резеґную». Тобто відмо-
влюся від мандата. «Мій офіс – місцева корчма, перший столик 
праворуч». Так що ті компартії в інших країнах були утриманки 
СССР. Ми їх годували, як аґентуру КПСС/КГБ. 
А щодо квартири – вона купувалася на моє ім’я. Я казав Го-

риневі: може, я напишу розписку… «Ні-ні. Я збирав вам». І пра-
вильно зробив, бо коли мене в 1996 році виключили з УРП, то це 
й помешкання забрали б… А так – хоч житлом я забезпечений. 
Зрештою, воно служить «пересилкою» для колишніх політв’язнів: 
як хтось приїздить до Києва, то йде ночувати до мене. «А в мене 
діти не кричать і жінка не лає, тихо, як у раю. Усюди Божа благо-
дать, і в серці, і в хаті…» (Т. Шевченко). 
Але – весна 1989 року. Наближаються вибори до Верховної 

Ради СРСР. Від нашого округу призначили депутатом (я не поми-
лився, таки призначили!) нового голову КГБ УРСР Галушка. Його 
щойно як кота в мішку привезли в Київ з Казахстану – і вже він 
представлятиме нас у Верховній Раді! Дізнався я, що кандидат 
приїде в наше село, зустріч буде на тваринницькому комплексі. 
Я на велосипед – і туди. Певно, що начальство не зраділо моїй 
появі. Галушко говорив звичайні для совка речі. Запитань у доя-
рок, звичайно, не було. То в мене знайшлося декілька: чи міг би 
він, не знаючи французької мови, поїхати у Францію і стати там 
міністром або депутатом? Або хоч би водієм автобуса? Чи має він 
намір домагатися перегляду справ репресованих? А як бути з тими, 
хто фабрикував нам кримінальні справи, зокрема, мені? Чи знає 
він, що в нашому селі 1933 року вмерло з голоду 346 душ – у вій-
ну загинуло менше, 220? Мене за цю правду судили, а як буде з 
тими, хто забрав у селян хліб і організував цей голод? Галушко 
відповідав чемно, але не конкретно. Я би ще питав, але якась пар-
тєйна доярка засичала на мене. Звичайно, Галушко став депутатом, а 
після проголошення незалежности пограбував архів КГБ УРСР і втік 
з ним до Москви. Так що Москва знає про нас усе, що їй треба. 
У Житомирі до Верховної Ради СРСР через трудові колективи 

ГФСП висунув журналістку Аллу Ярошинську. Як голосувати «за» 
чи «проти» Галушка, то я взяв відкріплення зі своєї дільниці і по-
їхав до Житомира голосувати за Ярошинську. Вона тріумфально 
перемогла «кавуністів» (Василь Кавун – перший секретар обкому 
КПУ). Брала вона соціяльними гаслами: відібрати у злодіїв і поді-
лити. Вона тоді розкрила зловживання партійного начальства з 
розподілом квартир. Але щойно Ярошинська увійшла в смак союз-
ного депутатства, як Союз розпався. Алла погрожувала поверну-
тися з Москви… президентом України. «Хіба що на російських 
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танках», – сказав я. Вона влаштувалася в Росії радником Єльцина 
і до Житомира вже не повернулася. Мабуть, її батьківщина там, де 
добре. Розчарування житомирян було велике і далекосяжне за на-
слідками: «Всі вони такі…» 
Довелося мені в квітні 1989 року поїхати в Естонію разом з Ле-

вком Лук'яненком і Євгеном Пронюком на Нараду демократичних 
і національно-визвольних рухів народів СРСР. Я сказав колгосп-
ному начальству: от їду і все. Хочете – звільняйте. Начальство не 
дозволило їхати, але й не карало мене. В Лооді нас, УГС, дуже 
критикували Григорій Приходько та Василь Січко. За тезу про-
грами УГС про «конфедерацію». Певно, що вони мали рацію, але 
тоді вважалося, що якби УГС із самого початку «взяла таку високу 
ноту», то не мала б підтримки в переляканому народі. Вона б за-
лишилася б дрібною «екстремістською» групкою. Пряму агітацію 
за незалежність УГС розпочала з вересня 1989 року, маючи облас-
ні філії в усіх областях і до двох тисяч членства. 

Десь у червні чи на початку липня 1989 року мене покликав до 
Києва Михайло Горинь. Тоді в Україні стали говорити, що треба 
перевезти з Уралу на батьківщину тлінні рештки Василя Стуса, 
Юрія Литвина та Олекси Тихого. Оце Горинь зібрав першу нараду 
в помешканні Ігоря Бондаря (нині покійного). Присутні Дмитро 
Стус і Дмитро Корчинський. Останній пропонує зробити з похо-
рону політичну акцію. Родина проти: «Не забувайте, що в Стуса є 
син». – «На жаль», – сказав Дмитро Корчинський. Тоді Горинь 
звівся за столом, та як гиркне на Корчинського! Той вилетів з кі-
мнати геть. Таке моє перше враження від цього всім відомого те-
пер провокатора і паскудника. 

Я єдиний з колишніх політв’язнів-кучинців їздив на Урал з 
першою і з другою експедиціями. Ці поїздки детальніше описані в 
моєму нарисі про Василя Стуса. З першою експедицією на чолі з 
кінорежисером Станіславом Чернилевським (це мій університет-
ський однокурсник і приятель) я побував у селищі Кучино 
31 серпня 1989 року. Ми тоді зазняли зону, а 1 вересня – кладо-
вище, де поховані Василь та Юрій. Нам тоді не дозволили ексґу-
мації – попередили телеґрамою, що несприятлива санепідемобс-
тановка. Це, звичайно, була неправда, але ми зробили «розвідку». 
Наш матеріял згодом увійшов до кінофільму «Просвітлої дороги 
свічка чорна». Після нашого від'їзду кагебістська банда нагрянула 
на табір з бульдозерами і знищила запретки, повиривала вікна, 
замки, ґрати. Наші зйомки набули ціни: Пермський «Меморіал», 
починаючи з 1993 року, відбудовує законсервоване дерев’яне при-
міщення, користуючись ними, та створює Музей історії політич-
них репресій і тоталітаризму «Перм-36». Це має бути об'єкт світо-
вого значення. Це щастя, що саме в цій місцевості знайшлися 
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люди, які збагнули цінність цього об'єкта – останнього політич-
ного табору особливого режиму. Це справді подвижники! (На 
жаль, це приміщення не вберегли: 22 вересня 2003 року воно згоріло. 
Див. про це в моїй статті «Музей у Кучино – совість Росії»). 
Я співпрацюю з Пермським «Меморіялом». У Кучино вже бу-

вав двічі – у вересні 1995 і 1996 років. (Також 1999 року двічі і 
2000 року. Я член Ради того Музею). Там щороку проводять науко-
ві конференції з питань тоталітаризму, історії репресій правозахи-
сту. Музей уже відкрили. Це добра справа. Якщо кажуть, що є 
«рука Москви» в Україні, то я вважаю, що оцей музей – «україн-
ська рука» в Росії. Бо потрібно й росіян виховувати на людей. 
Щоб мати з них нормального сусіда – треба попрацювати років 
двісті. Тоді будемо з ними жити як добрі сусіди. 
Навесні 1990 року я їздив з Іваном Сокульським у Вірменію, 

але там нарада демократичних і національно-визвольних рухів на-
родів СССР не відбулася, тому що було дуже напружене політичне 
становище. Виявилося, що вірмени послали нам повідомлення, 
щоб не їхали, але ми його не одержали. Однак нас гарно прийня-
ли, зокрема, ми зустрілися з нашими співв’язнями Ашотом Нава-
сардяном, Азатом Аршакяном та Разміком Маркосяном. Ночували 
ми в штабі серед озброєних людей. Озброєні автоматами і ґрана-
тами хлопці возили нас у «бобику» Єреваном. Жоден міліціонер 
не смів їх зупинити, хоч вони їздили поза будь-якими правилами. 
Парламент був оточений озброєними людьми. Вони готувалися 
його чи то захищати, чи то штурмувати. Важко було зрозуміти. 
Жаль, що я не вів тоді щоденника… Бо ще ж остерігався КГБ! 

Приїздив до мене один кагебіст із Житомира. Високий такий, от 
не пригадаю прізвища. Схоже на Хорошковський. Приїхав раз в 
обід та матір мені злякав. Після того перестрівав мене по дорозі на 
роботу. Тепер моє робоче місце було в тракторному парку, в полі 
біля ліска. От їду велосипедом, а він виходить з легкової машини, 
зупиняє мене, пропонує піти в ліс «гриби збирати». Я пам’ятав 
про небезпеку, але чомусь не боявся, що мене вкрадуть чи вб’ють. 
Та й не хотів загострювати стосунки з КГБ. Звичайно, я не вислов-
лював радощів з приводу зустрічі, ба, виявляв невдоволення: «Дайте 
мені, нарешті, спокій!» Але й не відмовлявся категорично від роз-
мов. Хоча зводив їх нанівець. Кагебістів тоді дуже турбував «екст-
ремізм» у середовищі «неформалів». Цей «кидав мені лаща»: «Ми 
знаємо, що ви поміркована людина, а от той і той…». Я відповідав, 
що керуюся зеківським правилом: знай тільки своє ім’я. Хоч каге-
біст просив нікому про ці зустрічі не розказувати, я вважав потріб-
ним поставити до відома Левка Лук’яненка, щоб мене не запідо-
зрили в співпраці. Левко поставився до того спокійно: чого б це я, 
пройшовши табори, раптом на волі – заламався? 
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Справді, ми відчували, як сміливіші люди горнуться до нас, 
недавніх політв’язнів, як нас шанують, як опадає страх, як нарос-
тає в суспільстві піднесення, створюється критична маса для рі-
шучого наступу. Нам не можна було поступатися, бо на нас диви-
лися люди. Я виступав на зборах Товариства української мови в 
Житомирі, на зборах польської і єврейської громад (євреїв дуже 
підкупила згадка про «самольотчиків» і Михайла Хейфеца, з якими я 
сидів), я розповідав про Василя Стуса в бібліотеках, в обласному від-
діленні Спілки письменників, виступав на мітингах, зокрема, дуже 
гостро виступив на установчих зборах ГФСП. Цей виступ Надія Сві-
тлична зачитала по радіо «Свобода». Але мене не заносило на «екст-
ремізм», ба, згодом разом з В'ячеславом Васильчуком та Олегом Іга-
мбердиєвим (ми були кандидати до Верховної Ради УРСР від 
трьох житомирських округів) нам доводилося стримувати деяких 
ГФСПістів, які закликали йти на штурм обкому КПУ. 
Взимку 1989-90 рр. у Житомирі ходили чутки, що «екстремісти» 

готують єврейські погроми. Ми виготовили нарукавні пов’язки, 
пішли до міліції і заявили, що будемо разом з нею патрулювати 
місто. Звичайно, ніяких погромів ніхто не готував, але ця демон-
страція додала нам доброї репутації. 
Які славні люди прийшли в нашу Житомирську філію УГС! 

Я їх досі люблю: Валерій Колосівський, Анатолій Тимошенко, 
Олександр Зазимко (він загинув в автокатастрофі), Ігор Лук’ян-
чук, Ярослав Гончар, Олександр Батанов, Олександр Циганок, 
Олександр Прищепа, Наталка і Олександр Харчуки, Іван Лаври-
ненко, Ольга Нессен, Юрій Балабан… Прийшов такий таланови-
тий юнак, 10-класник Максим Банников – ми його до 16-ти років 
прийняли в УГС. Неповнолітні Сашко Сухачов і Євген Наумов. 
(Чомусь у Житомирі найзапекліші «українські націоналісти» мали 
російські прізвища). Ми їх не «втягували в злочинну діяльність» – 
вони самі тягнулися до діяльности. Сашко Сухачов казав, що не 
клеїв листівок хіба що на літаках, бо високо літають, та на кораб-
лях, бо їх у Житомирі немає. Максим Банников самотужки вида-
вав накладом 50 штук таку дотепну газетку «Поліська Січ». Одно-
го разу він приїхав зі мною до Радомишля, розмовляв з учнями 
профтехучилища. Я не міг надивуватися, звідки цей хлопець так 
багато знає і вміє дати лад тим знанням? Я його рекомендував 
делеґатом на Установчий з’їзд УГС і він там навіть виступив та 
домагався членства в партії з 16 років, хоч закон дозволяв з 18. 
На час виборів у березні 1990 року в Житомирській філії УГС 

було 28 членів, 18 з них у Житомирі. І ми взяли участь у виборах 
до Верховної Ради УРСР. Щоправда, «неформальна» УГС не мог-
ла бути суб’єктом виборів – ми висувалися через уже зареєстро-
ване Товариство української мови. Усі сходилися на думці, що 
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треба висувати мене. Хоч мені було трохи лячно, як циганові в 
колгоспі. Я, щиро кажучи, ніколи не хотів політикувати. Мені б у 
бібліотеку, за купу книг, мені б за кафедру… 
Висунули мене ТУМ і два трудові колективи: заводу «Вулкан» і 

ще одного. На зборах «Вулкану» довелося позмагатися з молодим 
комуністом Василем Кравченком – і ми взяли гору. Правду кажу-
чи, найглибші тези виступу мені підказав Дмитро Мазур – що то 
за мудрий чоловік! Він знає потреби народу зсередини. 
Виборча комісія довго зволікала з реєстрацією висунення. 

Я їздив до Центральної виборчої комісії і з допомогою Дмитра 
Павличка в останні дні ми таки домоглися реєстрації. Звичайно, 
ми втратили багато часу. Мабуть, найдієвішими нашими листівка-
ми були моя біоґрафічна довідка та вироки. Рецидивіста – до 
Верховної Ради! (Я ж іще не був реабілітований). Це інтриґувало. 
Окрім Валерія Колосівського, ми взяли довіреними особами ви-
кладача Віктора Горностая, активіста єврейського товариства Йо-
сипа Корецького. На зустрічах з виборцями я ставав усе впевне-
нішим. Ми розуміли, що не переможемо, але ми ставили собі мету 
провести потужну агітацію за демократизацію суспільства і за не-
залежність. Ми це зробили. Ми утвердили в Житомирі жовто-
синій прапор. Житомирська міськрада підняла його першою по 
цей бік Збруча, раніше від Києва. 
Ось 21 січня 1990 року. Ланцюг єднання. Я в Житомирі був ке-

рівником оргкомітету. Та ми підняли на ноги все місто! Відомо ж, 
що деякі організації не вірили в успіх «ланцюга» і трималися 
осторонь акції. Навіть у самому проводі НРУ Михайло Горинь 
насилу переміг песимістів. А коли Ігор Лук’янчук виїхав своїм ав-
томобілем на вулиці Житомира з двома величезними прапорами 
(він сам зробив металеві гнізда на древка), а я гукав з машини у 
мегафон гасла – це був тріумф! Приїхали галичани, на стадіоні 
«Спартак» зустрічаю повстанців Романа Семенюка (28 років 
ув’язнення) та Дмитра Синяка (20 років). Пан Дмитро стояв і 
плакав серед того розмаїття прапорів: «Чи я думав, що доживу до 
такого, щоб повен Житомир наших прапорів! Я ж тут лісами хо-
див з боївкою…» 
На виборах ми набрали 6,5 тисяч голосів і зайняли поміж 

дев’ятьох кандидатів третє місце. Перше зайняв економіст Олек-
сандр Сугоняко з Громадянського фронту, друге – перший секре-
тар міськкому КПУ Микола Журба. У другому турі Сугоняко пе-
реміг комуніста. Це під нашим впливом Сугоняко за час виборів 
став українцем, а починав же кампанію «общою» мовою. Тепер це 
одна з найяскравіших в Україні особистостей. 
Отже, я був членом Координаційної ради Української Гельсін-

ської Спілки, а коли йшлося про створення на її основі політич-
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ної партії, то не було мені де діватися: Левко Лук'яненко наполіг, 
щоб я ставав одним із секретарів Української Республіканської 
партії і перебирався до Києва. Це було на Установчому з'їзді УГС 
29—30 квітня 1990 року, де більшість делеґатів вирішили створити 
на основі УГС Українську Республіканську партію. Рада УРП, що 
зібралася під час обідньої перерви, послала мене й Валерія Коло-
сівського в коридор порадитися, хто з нас, житомирян, піде в Ки-
їв секретарем. Бо і він не хотів, і я не хотів. У нього були свої 
плани в Житомирі (одружуватися і заводити фермерське господар-
ство в селі Левків під Житомиром), а в мене в Ставках не було 
ніяких перспектив. Єдине: я не хотів залишати матір саму. 
Я погодився, і коли обережно сказав про це матері, то вони сказа-
ли те саме: «Тут, у селі, ти нічого не доб’єшся, тут тебе і вчителем 
у школу не візьмуть. Іди, куди тебе беруть». 
УРП наймала однокімнатну квартиру мені та секретареві Пет-

рові Розумному з Дніпропетровщини. Одну на двох. Він уже само-
тній, а я ще парубок. Кращого «співкамерника» я в житті не мав! 
Він теж колишній зек, член УГГ. Я працював секретарем УРП аж 
до 14 жовтня 1996 року – шість з половиною років. В основному, 
я вів видавничі справи. Ми видавали Інформбюлетень УРП, який 
ледве чи не першим в Україні був введений в інтернет, видавали 
майже щотижневий Обіжник Секретаріату, видавалася ґазета «Са-
мостійна Україна». Я готував до друку матеріяли всіх з’їздів УРП, 
засідань Ради, секретаріяту. Під моїм редаґуванням вийшло чима-
ло корисних на той час брошур. Зокрема, я підготував брошури 
«Оксана Мешко, козацька матір», «Свідчу» (її автобіографічна роз-
повідь), «Добром нагріте серце» (про Івана Бенедиктовича Бровка), 
свою книжечку (моїм коштом, але на обладнанні УРП) «Світло 
людей». УРП тоді була сильною і перспективною партією. 
У листопаді 1990 року ми відновили могилу 359 вояків, роз-

стріляних більшовиками під містечком Базар. Це Житомирська 
організація УРП робила. Там мене побили… Ніщо не дається без 
зусиль. Та про це є моя стаття «Базарська трагедія». 
У листопаді 1991 року хрести і таблиці з іменами були постав-

лені. Це вже було напередодні референдуму 1 грудня. Я тоді був 
представником кандидата в Президенти Левка Лук’яненка. Ми 
працювали одержимо. Левко казав: «Ви можете не обирати мене 
Президентом. Але я прошу вас проголосувати за незалежність!» (Див. 
статтю «Доля України – його доля»). 
Я досі пишуся співголовою Українського Комітету «Гельсінкі-

90». Справа в тому, що після створення партії (УРП) на основі 
УГС у нас не стало неполітичної правозахисної гельсінкської ор-
ганізації. Тож Оксана Яківна Мешко наполягла, щоб її створили 
люди, причетні до гельсінкського руху попереднього періоду. Або 
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ж це місце займуть інші люди. Установчі збори відбулися 19 черв-
ня 1990 року – тому й назва: Український комітет «Гельсінкі-90» 
(УКГ-90). Головою спочатку був обраний Василь Лісовий, а потім 
обрали трьох співголів – Василя Лісового, Юрія Мурашова і мене. 
То й ці справи я вів, але останнім часом занедбав їх. Бачу, що тепер 
інший характер порушень прав людини, тож хай цим займаються 
інші, юридично кваліфіковані люди. 
У Всеукраїнському товаристві політичних в’язнів та репресова-

них я не займаю ніяких посад, але доводиться й там багато чого 
робити. 
Сумні події в Українській Республіканській партії розпочалися 

ще 1995 року, коли за наполяганням Левка Лук'яненка було змі-
нене керівництво партії. Тобто усунутий Михайло Горинь. 
Я бачив негаразди партії і час від часу виступав з критикою ско-
ріше не діяльності, а бездіяльності нового керівництва на чолі з 
Богданом Ярошинським та Олегом Павлишиним. А це їм не спо-
добалося. Зокрема, на засіданні Ради УРП 13 жовтня 1996 року я 
виступив з доволі різкою критикою керівництва як бездіяльного і 
такого, що неодноразово порушувало Статут, відступається від 
Проґрами. Так розпочалася дискусія в партії. Звичайно, що після 
Сьомого з'їзду, який відбувся 14-15 грудня 1996 року, мене вже на 
жодні посади не пропонували. Я викрив шахраювання під час ви-
борів керівництва, то 19 лютого 1997 року мене виключили з 
УРП. За моєї відсутності. Отак. А 15 березня було виключено із 
УРП також Михайла Гориня, Миколу Горбаля, Миколу Поровсь-
кого, Богдана Гориня, Олеся Шевченка. Ще раніше зупинив своє 
членство в УРП Левко Горохівський. Таким чином, із членів-
засновників в УРП залишилися тільки Левко Лук'яненко та Євген 
Пронюк. Ну, Пронюка не було на засіданнях, але мені дивно, як 
то в Левка Лук'яненка піднімалася рука голосувати за виключення 
нас. Та це вже інша справа. 
З 1 лютого 1997 року працюю в «Меморіалі» імені Василя Сту-

са. Це ім’я зобов’язує. Голова «Меморіалу» Лесь Танюк ще не визна-
чив мені ніякої посади. Ми готуємо декілька книжок, я їх реда-
ґую. Бачу, що тепер потрібно зосередитися саме на цій роботі, є що 
писати, є що видавати. Я не жалкую, що мене звільнено з партійних 
посад. Я, власне, не політик, я –  філолог, і навіть у політиці я пра-
цював як філолог. А партійну, політичну чи державну кар’єру я й не 
збирався робити. Свого часу була така необхідність – політикувати. 
У політику мене втягнули кагебісти ще замолоду, і я сумлінно 
політикував аж подосі. Але насправді головне, що мені було по-
трібне – це свобода занять і свобода слова. Якби не колоніяльний 
гніт, я був би сумлінним науковцем, може, викладачем. Але доки 
не вирішене національне питання – воно відтягує всі національні 
сили. Це мені сказав Василь Лісовий ще 1969 року. 
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Я, як умів, виконав свою політичну місію. Може, на моєму мі-
сці хтось зумів би краще, але карта випала мені, з моїми вадами і 
слабкостями. Вертатися мені до науки чи до школи вже пізно. 
Я надто відстав і дискваліфікувався. Але я категорично кажу: ми 
вже домоглися свободи слова. Балаболкам я кажу: вітер свободи 
тепер вам дармовий: стань собі на белебені і мели, що хочеш. 
І «ніхто не поведе тебе в кайданах» (Т. Шевченко). А якщо тебе не 
публікує та чи інша газета, то видавай свою газету. Ти не маєш 
можливості видати книжку? То це інша проблема: у тебе нема гро-
шей. Або хисту. Друкуй на машинці, як ми свого часу – друкні 
тепер люди викидають та заводять комп’ютери. Тепер, коли я маю 
що сказати, маю що написати, то скористаюся свободою слова. 
Якщо напишу, то якось і видам. А політикують нехай інші люди, 
які мають до того хист. 
Б. Захаров: Чи не могли б ви коротко визначити терміни 

«шістдесятництво», «дисидент»? 
В. Овсієнко: «Шістдесятниками» деякі молоді українські інтелі-

ґенти стали називати себе наприкінці шістдесятих років, але так, 
напівжартома, за аналогією до російських шістдесятників ХІХ століт-
тя. Цей термін утвердився за поколінням уже значно пізніше. 
Спочатку його писали в лапках. Я вважаю, що цей період охоплює 
від 1956 до 1972 року. Від XX з'їзду КПРС, коли було розкритико-
вано культ особи Сталіна, до арештів 12 січня. 

Це не були ані підпільники, ані якимось чином організаційно 
пов’язані між собою люди. Осередки діяли на основі міжособис-
тих контактів. Але в кінці 60-х років уже фактично склалася 
інфраструктура виготовлення та розповсюдження літератури сам-
видаву. Автори самвидаву обачно не ставили питання про зміну 
ладу. Але в рамках існуючої системи шістдесятники відновлювали 
суму соціяльно-психологічних якостей винищеної інтеліґенції: 
природну самоповагу, індивідуалізм, орієнтацію на загальнолюд-
ські цінності, неприйняття несправедливості, повагу до етичних 
норм, до права й законності. У цьому середовищі панувала висока 
культурна і моральна атмосфера, чутливість до нових ідей. Воно 
протистояло як офіційній тоталітарній ідеології, так і примітивіз-
мові. Воно об’єднувало людей різних поглядів і національностей, 
які, однак, ніколи не оголошували один одного ворогами: в той 
час усім однаково потрібна була свобода, а державна незалежність 
України уявлялася ймовірним ґарантом такої свободи. Влада деся-
тиліттями старанно культивувала безлику масу і тотальний страх, а 
тут з’явилася Особистість – основа европейської культури. «Ти 
знаєш, що ти – людина?» – спитав Василь Симоненко ще на по-
чатку 60-х. Культурницькі вимоги Особистості неминуче перерос-
тали в рух політичний, антиімперський, оскільки колоніяльне ста-
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новище було основною причиною нищення української культур-
ної самобутности. Поезія В. Симоненка була, можливо, найпер-
шим виразним свідченням цього доростання до політичних вимог: 
«Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій 
народ». Це був моральний, етичний спротив блискучої когорти 
Особистостей, які вже здатні були розгорнути великий національ-
но-визвольний рух. Це розуміла й колоніяльна влада – з цієї точ-
ки зору удару по шістдесятниках було завдано вчасно… 
Шістдесятництво найперше виявилося в літературі, насамперед 

у поезії. До шістдесятництва зараховують навіть «Щоденник» Оле-
ксандра Довженка (він помер 1956 року). Перші добірки віршів і 
збірки віршів Ліни Костенко, Василя Симоненка, Миколи Він-
грановського, Івана Драча, перші статті Івана Світличного, Івана 
Дзюби, Євгена Сверстюка – це ще кінець п'ятдесятих років. Чітко 
це покоління виступило на початку шістдесятих років. 1962 рік – 
це, сказати б, літературне дисидентство, ламання скутих норм. 
(«Художнику немає скутих норм. Він норма сам, він сам собі закон» 
(Іван Драч). Але було вже й шістдесятництво виразно політичне. 
Після зустрічі в травні 1962 року у Львові братів Горинів з Іваном 
Світличним, Іваном Дзюбою, Іваном Драчем львів’янин Михайло 
Горинь організував виготовлення і поширення літератури самви-
даву політичного характеру. Скажімо, «Вивід прав України» – 
книжка, видана за кордоном, а тут її перефотоґрафовували. Або 
уривки з праці Івана Франка «Що таке поступ?» з критикою мар-
ксизму. Потім пішли речі не лише культурницького, а й економі-
чного, політичного характеру. Оце були початки політичного 
шістдесятництва. 
Ну, а термін «дисидентство» накинутий нам Заходом. «Диси-

дент» означає «інакодумець». Себто критик чи ревізіоніст панівної 
ідеології. «Отщепенец» – це правильно щодо того, хто відійшов 
від колишніх своїх однодумців. Але ж були люди, які ніколи не 
поділяли панівної ідеології. Вони не дисиденти. У них своя ідео-
логія. І оскільки в Україні в 50—80-х роках проти тоталітарного 
окупаційного режиму діяли люди різного світогляду, то я би все 
це разом називав «рух опору». Цей термін запропонував Валентин 
Мороз, назвавши так одну зі своїх статей. 
Ніхто сам себе не називав дисидентом, але в тому суспільстві з 

ким не поговори – всі були невдоволені. Мабуть, у меншості були 
ті, хто поділяв офіційні погляди, а всі інші – то були дисиденти 
або люди взагалі іншого світогляду. (Це зауважив Гелій Снєгі-
рьов). 
Можна визначати етапні моменти. Це арешти 25—26 серпня 

1965 року і засудження шістдесятників: два Горині, Гель, Звари-
чевська, Осадчий, Заливаха, Валентин Мороз у Галичині, Іван Ру-
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син, Євгенія Кузнєцова в Києві, у Житомирі Анатолій Шевчук, на 
Херсонщині – Михайло Масютко, в Одесі Святослав Каравансь-
кий та інші. 
Друга хвиля – арешти 1972 року. Це, власне, вже був кінець 

шістдесятництва. 
Третя хвиля – Українська Гельсінська група, 1976 і наступні 

роки. Це дуже виразне явище в нашому суспільстві. (Див. деталь-
ніше в статті «Правозахисний рух в Україні») 
Відтак треба рахувати від «перебудови». У Києві вже в 1987 ро-

ці почав діяти Український культурологічний клуб. У Львові при-
близно в цей час діяли «Львівська громада», «Товариство лева». 
30 грудня 1987 року оголошується про відновлення діяльності 
Української Гельсінкської групи. 11 березня 1988 року оголошено 
її список. 7 липня 1988 року проголошено Декларацію принципів 
Української Гельсінкської Спілки, а також Статутні принципи. 
Спілка швидко розростається: на час Установчого з'їзду 29 квітня 
1990 року в УГС було 2300 чоловік. Вона стала політичною парті-
єю. Це початок політичного плюралізму в Україні. УРП була пер-
ша зареєстрована (5 листопада 1990 року) політична партія в 
Україні. КПУ тоді ще не була зареєстрована! Ми, УРП, мали ре-
єстраційний номер 1. 
Звичайно, виникало багато інших політичних організацій. Вони 

теж зіграли видатну роль, зокрема Рух. Та власне Рух творили й 
ми, гельсінкці. Ми були правим крилом Руху. До речі, саме Гель-
сінкська Спілка послала Михайла Гориня в Рух, щоб він там став 
головою секретаріату. Він там грав визначальну роль. 
Б. Захаров: Як Ви можете визначити роль самвидаву в змінах 

радянського суспільства? 
В. Овсієнко: Недавно я почув від одного фахівця в галузі 

комп’ютерних технологій, що якби шістдесятники, правозахисни-
ки не розмножували самвидав, то СРСР все одно впав би. Бо пра-
вдиву інформацію розніс би Інтернет. І, ніби виправдовуючись, 
він додав: «Я не кажу, що вони того не повинні були робити…» 
Отже, Імперію Зла зруйнувала Правда. Правда проти Кривди – це 
вічні супротивники. Коло людей, які читали самвидав, не було 
широке. Але слово правди проникало через висилання радіо 
«Свобода», «Голос Америки». Величезне значення мало те, що 
автори самвидаву діяли відкрито, не приховуючи своїх імен. При-
наймні, на поверхні були імена, котрі не приховувалися, а під 
сподом було трошки підпілля. Так би мовити, резерви. Де, хто, як 
виготовляв самвидав – це приховувалося. Правозахисники мали 
величезну моральну перевагу перед режимом тому, що йшли з 
відкритим забралом. Це не підпільники. Бо якби підпільники, то 
їх би викривали, таємно судили, і це значного впливу на суспіль-
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ство не мало б. Я завжди підкреслюю цю моральну перевагу на-
шого руху. 

Зрештою, я наведу такий приклад. Того-таки Левка Лук'яненка 
привезли 1969 року до Києва «на промывку мозгов». З ним мав 
бесіду ґенерал Гладуш, заступник голови КГБ. Він перш за все 
висловив жаль, що Лук’яненка не розстріляли в 1961 році, а потім 
сказав: «Та що там вас, тих націоналістів – скільки вас там є? 
Якихось п'ятдесят чоловік на всю Україну! А решта українського 
народу будує комунізм». – «Так, – сказав Левко, – може, нас і 
справді п'ятдесят чоловік на всю Україну. Але якщо я навіть один 
залишусь свідомий українець, то Україна ще є». І от із тої жменьки 
(як то Василь Стус гарно сказав: «Мало нас, дрібнесенька щопта, 
лише для молитов і всечекання») – із тієї «щопти» виріс великий 
рух! Він справді розростався в 1987-89 роках із декількох чоловік! 
Михайла Гориня звільнили 2 серпня 1987 року ледве живого. При-
ходить до нього В'ячеслав Чорновіл: «Михайле, вже в Москві Сер-
гій Григорянц видає журнал «Гласность». Уже в Литві є «Саюдіс». 
Отже, і нам пора. Відновлюймо «Український вісник». – «Славку, 
дай мені хоч одзіпнути. Пошукай когось іншого». Чорновіл похо-
див-пошукав – і знову до Гориня: «Нема нікого». – «Гаразд. По-
чинаймо». 
А тепер, слава Богу, вже он виросло ціле покоління під жовто-

синім прапором, і вже так просто його не зіб’єш. Так що наша 
справа, як бачите, перемагає. Я не є такий песиміст, як деякі 
люди, що хотіли були дуже швидких змін, а як їх нема, то вони 
розчарувалися. Я знаю таке: нас, українців, тяжко нищили. Оця 
сатанинська селекція тривала з 1917 року до останніх часів. Зни-
щено кращу частину нашого народу, натомість навезено всякого 
чужорідного потороччя, аґресивного, матюкливого. І от спробуй 
тепер із цієї маси людей виховати народ, виховати націю! Та для 
цього потрібно десятки років! Що відродження йде так повільно, 
мені цілком зрозуміло. У 20-х роках, за умов дуже обмеженої 
свободи – яке було потужне національне відродження! Але тоді це 
був християнський, морально і фізично здоровий народ – тільки 
малограмотний. Дали йому освіту – і стався вибух! Москва переля-
калася, що ми станемо врівень з нею, що зведемо ідею комунізму 
нанівець – і потопила нас у крові, виморила голодом. А зараз – з 
чого ж відроджуватись? Та ми тяжко винищені. Нам потрібно ви-
ростити і виховати нове покоління. Воно помаленьку виросте. Є в 
Святому Письмі ідея про сорок років – ото тих сорок років і нам 
треба, не менше, щоб вийти з «єгипетської неволі». 

Є ще один приклад. У Галичині перед тим, як мала постати 
ОУН, потім Українська Повстанська Армія – «Просвіта» працю-
вала сімдесят років. Ото й нам теж треба стільки попрацювати. 



 125

Так що на наш вік ще роботи вистачить. І я намагаюсь працювати 
в цьому напрямку. 
Б. Захаров: Дуже дякую Вам. 
 
P. S. До цього інтерв’ю, даного в березні 1997 року я, готуючи 

цю книжку, багато чого додав, не порушуючи його часових меж. 
Але шкода було б деяких думок, висловлених у кількох подальших 
інтерв’ю, що стосувалися моєї особи та мого бачення суспільства. 
Розпад СРСР і проголошення незалежности України стало 

найбільшою подією в моєму житті. Попри непоправні втрати осо-
бистого характеру – я, треба думати, таки щаслива людина. Бо 
десятки поколінь перед нами знемагали в неволі, найактивніші 
люди клали голови за незалежність, але тільки наше покоління за 
всі віки неслави Господь благословив на вільне життя. Отже, ми 
для чогось Йому потрібні. Тож маємо виконати Його волю і напо-
внити Україну українським змістом. Не проґавмо цієї нагоди. Бо 
Господь і гнівається на ледачих, і позбавляє їх Своєї ласки, – ка-
же Микола Руденко. 
Оскільки я самотній, особистих справ у мене небагато, то 

практично увесь свій час витрачаю на громадські справи. На оце 
наповнення України українським змістом. Хай лепта моя невели-
ка, але є справи, які без моєї участи, можливо, не були б зроблені 
або набули б якогось іншого характеру чи відтінку. Скажімо, ви-
світлення правди про російські концтабори 70—80-х років у Мор-
довії та на Уралі, про багатьох політв’язнів, насамперед про Васи-
ля Стуса, Юрія Литвина, Олексу Тихого, Валерія Марченка, 
Оксану Мешко. Про Соловки, Сандармох, Біломорканал. На цім 
поприщі я маю намір працювати й далі. 
Від безпосередньої правозахисної роботи я відійшов, бо бачу, що 

тепер інші умови, тепер потрібно юридичної кваліфікації, якої я не 
маю. Одному клієнтові я сказав: «Якби ви прийшли до мене років 
20-30 тому, то я допоміг би вам. Сісти в тюрму разом зі мною». 
Я не був рожевощоким оптимістом навіть під час проголошен-

ня незалежности. Я бачив, що ми тяжко винищений, витоптаний 
російськими окупантами народ. Десятиліттями чужинці чинили 
над нами сатанинську селекцію: винищували найкращих, нато-
мість навезли в Україну людей з чужою нам психологією, і їх з 
України не виженеш, з ними треба жити. Не кинеться натомість в 
Україну еміґрація – західна і східна, тим паче, що сучасні хазяї 
України того не хочуть, навпаки, вимушують активних людей по-
лишати Україну. Тому нам самим належиться довго й тяжко пра-
цювати як на національне відродження, так і на перебудову улам-
ка совєтської, поспіль мілітаризованої економіки, на економіку 
національну. 
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Але з незалежністю з’явилася надія, що український елемент 
візьме в Україні гору. Що українці насамперед стануть власника-
ми землі і власного хліба – найбільшого нашого національного 
багатства. А історичний досвід переконує, що як тільки українці 
діставали можливість творити свою власну державу – вона завжди 
була демократичною (Княжа Доба, Козацька держава, УНР, про-
грамові документи УГВР), де й інші національності не були дис-
криміновані. Але, скориставшись нашою ослабленістю, владу в 
державі узурпували недоукраїнці (є люди – і недолюдки, є украї-
нці – і є недоукраїнці), зачаровані на Кремль, а то й зовсім чу-
жинці. Україна для них не батьківщина, а територія і населення 
для грабежу. Це тому, що ми обезголовлені, що ми досі нація без 
родової національної еліти, без загальнонаціональних лідерів. За 
колоніяльних умов такі загальнонаціональні лідери й не могли 
вирости: здібних українців окупанти спрямовували в імперське 
русло, а хто противився – нищили. І досі нищать. А на роль еліти 
претендують малограмотні хами кримінального походження! 
Дуже не вистачає нам серед політиків світлих позитивних осо-

бистостей. Наразі я знаю одну таку світлу позитивну особистість, 
яку нема потреби розхвалювати чи, як тепер кажуть, створювати 
їй імідж. Це Віктор Ющенко. Це природний українець і правди-
вий християнин. Цей чоловік по своєму народові не потопчеться. 
Бо це його народ. Україна для нього – це не бізнес, це від серця. 
Багато хто критикує Ющенка. Їм би хотілося, щоб він з де-

рев’яною шабелькою гарцював на чолі їхнього мізерного бутафор-
ного війська і гукав: «Геть!» та «Слава!» Але Ющенко знає, що 
треба бути лідером більшости нації, а не екстреми. Дуже мудро 
сказав про нього мудрий «січовий дід» Ігор Юхновський: «Це чо-
ловік, який ще не зробив жодної помилки». Справді, якби Ющен-
ко допустився якоїсь помилки, то його швидко затоптали б. Чужі і 
свої. Усі спроби знайти на Ющенка «компромат» були проваль-
ними: його нема, і ніхто не повірить, щоб Ющенко повівся в чо-
мусь аморально. Хто ж зараз, під час виборчої кампанії, вишукує в 
Ющенка слабких місць і тим самим сіє сумніви в його спромож-
ностях – це шкідлива для України діяльність! Зараз уся «свита» 
має «грати короля». Ющенко блискуче, на найвищих моральних і 
політичних реґістрах витримав справу зі звільненням з посади 
прем’єр-міністра – а «свита» не спромоглася привести під Верхо-
вну Раду сто тисяч людей. Завдяки його імені опозиція виграла 
вибори 2002 року, але «свита» почала тріщати, коли виявилося, 
що за Україну треба класти не тільки свій бізнес, але й свої голо-
ви. Меншість залякала слабодухих, перекупила «мажоритарників» 
і таким чином стала більшістю. Тобто виграла вибори після вибо-
рів. Щойно днями «недоукраїнці» знову зрадили національну 
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справу. А зараз ідеться про те, щоб виграти чи програти Україну. 
«Запануємо ми, браття, у своїй сторонці», – чи будемо й далі са-
пати буряки на чужих плантаціях? Таки запануємо. Бо дрейф 
України в історичне небуття зупинився. Україна в Україні набуває 
сили і обов’язково переможе. 
Так, я невдоволений владою. Але ще більше я невдоволений… 

народом. Його треба… замінити. Тобто потрібно змінити його сві-
домість малороса на свідомість українця. Щоб він ставив сам собі 
паном, а до влади, яка має не панувати, а лише реґулювати стосу-
нки між людьми, ставив порядного свідомого українця, а не бага-
того зайду. Це треба чітко усвідомлювати: найефективнішою для 
всіх людей, які живуть на українській землі, буде держава, яка ма-
тиме природний для українців правовий характер. У тому числі й 
для неукраїнців: хай поглядають, що діється в Росії. Росія повер-
тається у своє природне авторитарно-монархічне русло. Росія і 
демократія – речі несумісні. В особі Росії нормальну сусідку бу-
демо мати ой не скоро. Тому я прихильник побутового націоналі-
зму: допоки що все російське для нас потенційно небезпечне. Ко-
ли ж Україна твердо стане на ноги, тоді будемо ставитися до 
всього російського спокійно. Як до китайського чи французького. 
А що я робив останні роки – дивіться мою «Бібліоґрафію». 

Найважливіше – що ми в Харківській правозахисній групі видали 
чотиритомник документів і матеріялів Української Гельсінкської 
групи, книжечку автобіоґрафічних розповідей учасників Росохаць-
кої групи «Юнаки з огненної печі», здав я до друку книжки «Три 
повстання Січків» та «Спілка Української Молоді Галичини». Та-
ких книжок колишніх політв’язнів треба підготувати багато, бо 
маю з півтори сотні їхніх розповідей. Нехай наша правда стане 
правдою історії. 
Поки я козакував на новітній Січі Запорозькій, мої ровесники 

поставали докторами наук, членами Спілки письменників, лауреа-
тами премій. Порозбирали найкращих дівчат і понаживали слав-
них діток і внучат. Не на титули, а за оце останнє я їм заздрю: 
вони забезпечили вічність свого роду. Людське щастя ж полягає 
саме в цьому. А моє життя пішло на забезпечення – от не люблю 
високих слів – вічности народу, яка, втім, досі під сумнівом. Бо 
вийдеш на вулицю – а там не український народ, а «русскоязич-
ноє насєлєніє». Це прикро казати, але воно чуже мені. Це резуль-
тат масового відхилення від норми. Я хочу, щоб українці поверну-
лися до нормального стану, до української культури в 
найширшому розумінні цього терміну. Якби не ця проблема, я би 
робив інші справи. Я зовсім не хотів «боротися», але в мене прос-
то не було вибору: в СССР жити українцем уже не було як. І зараз 
тяжко жити українцем. Треба постійно виборювати це право, і не 
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лише для себе, а й для «своїх по роду». Стус казав: «Це вже доля, 
а долі не обирають. Отож її приймають – яка вона вже не є. 
А коли не приймають, тоді вона силоміць обирає нас». Я хоч поки 
що цілу голову ношу на плечах у цій борні, яка ще триває, і навіть 
маю можливість утвержувати свою правду в суспільстві. А най-
кращі з нас полягли… 
З реабілітацією 1991 року я позбувся єдиного свого почесного 

титулу – «особливо небезпечний рецидивіст». Але 12 січня 2000 року 
мені присуджено премію імени Василя Стуса. Вона якоюсь мірою 
компенсує мої втрати. 
Я вдячний Богові, що звів мене з найкращими людьми мого 

часу. Я люблю їх, а вони, сподіваюся, люблять мене. Декотрі вже з 
того світу. Я не почуваю в собі ненависти ні до кого з людей. Ли-
ше жаль і любов. 

5 лютого 2004 року. 
 



 129

СВІТЛО ЛЮДЕЙ 
Спогади про Василя Стуса 

 

МОРДОВІЯ 

6 лютого 1976 року. Мордовія, селище Озерне, колонія суворо-
го режиму ЖХ-385/17-А. Мороз по обіді 46 градусів. Розвод на 
роботу. Стоїмо п'ятірками перед ворітьми робочої зони. Підленько 
усміхаючись, підходить лейтенант Улеватий: 

– Гражданин осужденный, шапку надо завязывать под подбо-
родком или сверху, а не сзади. Пройдемте со мной. 
Але веде не до штабу, а до «каптьорки». 
– Собирайте вещи. 
– Усі? Куди мене везуть? – тривога, що завжди дрімає у під-

свідомості в'язня, гостро прострілює у свідомість. 
Усупереч звичному, Улеватий відповідає, що мене повезуть 

до лікарні. Цього я давно домагався, але вже втратив надію. 
Ведуть із речами на вахту. Але там виявилося, що воронка і 
конвою ще нема, треба чекати в якомусь закамарку. За двери-
ма, у цьому ж коридорі, – кімната побачень. Туди проводять 
якусь старшу жінку кавказького типу і тоненьку, аж світиться, 
дівчину. За хвилину з-за дверей озвався Паруйр Айрікян. Ка-
же, що його теж вихопили з шеренги і оце привели на поба-
чення з мамою та сестрою Люсін. Просуває мені крізь щілину 
якісь лакітки (то була жувальна ґумка, якої я доти не бачив) і 
шепоче: 

– Це вони ховають вас від Василя Стуса: його сьогодні приве-
зли до нашої зони. 
Від Василя Стуса? Отже, його після операції повернули не на 

«трійку», в Барашево, звідки взяли минулої осени, а в нашу 17-А. 
Ми знали, що в нього вночі з 1 на 2 серпня 1975 року стався прорив 
(прободіння) виразки шлунку, тобто внутрішній крововилив. Роз-
повідали, що Стус уночі хотів вийти з бараку, але впав непритом-
ний. Чорновіл і ще хтось поклали його на простирадла і понесли 
на вахту, вимагали лікаря, а з вежі охорона гукає: «Стой, стрелять 
буду!» Начальство перш за все викликало не лікаря, а конвой, щоб 
відпровадити Стуса до лікарні, яка в межах цієї ж зони за кількаде-
сят метрів, але за парканом. Санітари-в'язні несли Стуса на ношах 
у супроводі автоматників та собак. Але до самого ранку там до нього 
ніхто не підходив. Незабаром Стуса повернули назад до зони, а потім 
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забрали на етап. Переповідали, що до нього застосували новий 
спосіб обшуку: здавай увечері перед від'їздом усі свої речі та одяг 
на обшук, бери змінне, а завтра уберешся в своє. Переодягнувшись, 
Стус вийшов у двір поговорити з В'ячеславом Чорноволом. 

– Чекай, а ти перевірив, що тобі видали? 
Промацали бушлат і виявили «підслушку» розміром з п'ятак із 

двома дротиками. Розбили, щоб її не можна було знайти за сигна-
лами, і сховали. Завтра Стуса взяли на етап, а Чорновіл розпочав 
торги з адміністрацією: 

– Якщо надасте побачення, якого незаконно мене позбавили, 
то поверну вашу іграшку. 

– Хорошо, доложу, – сказав незонівський лейтенант. 
Незабаром повертається: 
– Можешь оставить себе. Мы и тебе, если надо будет, поста-

вим штук десять. 
І ставили згодом. У Якутії, на засланні, де від Чорновола так від-

лякували людей, що й говорити не було до кого. 
Отож, як ми чули, етапували тоді Стуса до Центральної лікарні 

МВС СРСР імені Івана Гаази, що в Ленінґраді, а після операції 
«з вищих оперативних міркувань» було вирішено не утримувати 
його разом з Чорноволом та Василем Лісовим у зоні 3/5 біля лікарні 
в Барашево, а завезти в цю глухомань, в Озерне (мордовською – 
Умор), де під той час було всього чоловік 70 в'язнів, серед яких із 
українських дисидентів був лише я. Шкода, що мене оце звідси ви-
возять… 
Зі Стусом ми на волі не зустрічалися, але вже бачилися звідда-

лека в 19-й зоні, де я був до 30 жовтня 1975 року. Проте Стус ме-
не навряд чи запам'ятав. Декілька разів привозили його до нас у 
карцер (він був один на три зони). По четвергах водили карцерників 
через усю зону до лазні. Тоді й виходили чатувати, хто міг, – ану ж 
удасться хоч словом перекинутися, а то й передати чогось їстівно-
го. Якось наймолодший із політв'язнів, 19-літній Любомир Старо-
сольський, прикурив цигарку та й рушив назустріч Василеві, про-
стягаючи її. Наглядач вихопив цигарку і затоптав. Про це Василь 
згодом згадував. Далебі, я зі своєю вдачею на такі вчинки не на-
давався. Стояв собі серед людей та подивляв його високу, аж ве-
личаву статуру. Уже я знав від Зоряна Попадюка декілька його 
віршів, винесених у пам'яті з того карцеру. На волі теж читав де-
кілька віршів, знав, що є в нього велике есе про Павла Тичину 
«Феномен доби», читав його відкритого листа на захист творчої 
молоді Дніпропетровська, чув про виступ 4 вересня 1965 року в кіно-
театрі «Україна» на захист заарештованих 25 серпня 21-го шістдесят-
ника… Одне слово, для мене, вчорашнього студента, початкуючого 
вчителя, Василь Стус був одним із майже небожителів рівня Івана 
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Світличного, Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, В'ячеслава Чорно-
вола, Валентина Мороза, Левка Лук'яненка, Михайла Гориня, 
Івана Кандиби… Я мав доступ до українського самвидаву і тим 
задовольнявся, не прагнучи особистих знайомств із його автора-
ми, бо це неминуче призвело б до виключення з університету, як це 
сталося із моїми колеґами Миколою Рачуком, Надійкою Кир'ян, 
Миколою Воробйовим, Славком Чернилевським… Наледве втрима-
лася Галя Паламарчук. 
Розгром шістдесятників 12 січня 1972 року я, тоді студент п'я-

того курсу української філології Київського університету, пережи-
вав як особисту трагедію. Цей розгром кожного поставив на своє 
місце: кого – за колючий дріт, кого – в забуття, а хто – з кличем 
«Слава КПРС!» – героїчно побіг у кущі, ще інших – через ла-
мання хребтів до лукавого каяття, а потім і до Шевченківських 
премій за «сучі», табірною мовою кажучи, віршики… Василь Стус 
дістав нестандартні 5 років табірного суворого режиму та 3 роки 
заслання – нормою тоді було 7 плюс 5. (За які «злочини» – зараз 
кожному вільно прочитати протест у порядку нагляду Прокурора 
УРСР М. О. Потебенька на вирок у справі В. Стуса, опублікова-
ний у газеті «Літературна Україна» 28 квітня 1990 року). 
Ще в 19-й зоні я зауважив якось, що литовці з особливою по-

шаною говорили про нашого Стуса. Мені пояснили цей феномен. 
Виявляється, коли помер у Барашево литовський партизан Кле-
манскіс, 25-літник, то на вечірній перевірці Василь запропонував 
ушанувати його пам'ять хвилиною мовчання. Це, звісно, було роз-
цінено як «порушення режиму утримання», ледве не як орґанізацію 
мітинґу – і пішов Василь на півроку в ПКТ («приміщення камер-
ного типу» – це ще один із шедеврів ідеологів «розвинутого соціа-
лізму»: не було концтаборів, а «колонії», «учрєждєнія», не було на-
глядачів, а «ґражданє контрольори», не було політв'язнів, а «особли-
во небезпечні державні злочинці»…) 
Про все це мені передумалося в очікуванні воронка. Отже, хо-

вають мене від «розтлінного впливу» Стуса… Чекаю годин із чоти-
ри, дослухаюся в тім закамарку до всіх звуків – узаперті майже 
нічого не бачиш, то основним джерелом інформації про довколи-
шній світ стає слух. Чую голос начальника відділку капітана Олек-
сандра Зіненка. Відчиняються двері: 

– Нет транспорта и конвоя. Идите в зону. 
Радо підхоплюю свій наплечник, але телефонний дзвінок –  

і Зіненко мене зупиняє. За півгодини таки везуть мене воронком 
до станції Шале, там саджають, як великого пана, на дрезину і 
десь опівночі допроваджують у лікарню в селище Барашево, що є 
одним із відділків колонії ЖХ-385/3. Якийсь супровідник, мабуть, 
кагебіст, усе питав дорогою, чи не холодно мені, як себе почуваю. 
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Дивно. Але дивуватися довелося недовго: на вахті я підглянув у 
супровідний документ: «Направляется осужденный Овсиенко В. В. 
в хирургическое отделение…» і виправлено: «Псих». Похололо все-
редині. 

– Так куди тебе направили, з якою хворобою? 
– Мабуть, у хірургічний відділ, бо хвороба, як казав циган, 

найгірша: і сам не заглянеш, і іншому не покажеш – геморой. 
– Ну, гаразд, у хірургічному немає місць. Уже настала субота, 

лікарів нема, то йди в терапевтичний, а в понеділок з’ясують. 
…Усе з’ясувалося зі мною аж у вівторок, а до того часу та й піс-

ля того я вже всяке передумав. То ж був час розквіту радянської 
каральної психіятрії. Місяця з півтора після арешту (5 березня 
1973) я намагався не давати слідству ніяких зізнань, лише дещо 
пояснював. Тоді слідчий КГБ Київської області Микола Павлович 
Цімох сказав мені сакраментальні, виважені слова: «Тут дехто 
сумнівається у вашій психічній повновартості. Доведеться проводити 
психіятричну експертизу». За декілька днів зацитував дещо з моїх 
записників. То були, здебільшого, заготовки до всіляких літературних 
задумів – кому не хотілося в юності побавитися словом? Але найне-
безпечнішими стали записи осени 1972 року. Після січневих подій, 
після арешту найдорожчих мені людей, зокрема, Василя Лісового, 
після втрати надії вступити до аспірантури, після особистих негараз-
дів я підупав було духом і записав, що не варто жити на цім світі. 
І став уявляти, як би це могло бути. Почуття і думка переростали 
в слово – і я побачив, що з того вибруньковується літературний 
твір. Адже так воно, мабуть, і пишеться. Та для слідства ці записи 
стали підставою для шантажу: мовляв, це маячня божевільного. 
А я вже знав, що за відмову давати свідчення запроторили до «пси-
хіятрички» Бориса Ковгара, Леоніда Плюща, Миколу Плахотнюка, 
знав, чому написав ганебну «покаянну» Микола Холодний… Переді 
мною виростала біла стіна страху: потрапити до психіятрички у свої 
24 роки, де з тебе зроблять людиноподібну тварину, здавалося страш-
нішим смерти. І я почав поступатися. Сказав, від кого одержував і 
кому давав читати самвидав. Нікого через мене не ув'язнили, але де-
хто з моїх друзів постраждав. Коли я згодом думав, за що на мою 
долю випало так багато лихоліття, то переконувався: за цей гріх. Лю-
ди, начебто, мені простили, але визначити міру гріха і покути може 
тільки Сам Господь: може, мені ще належиться за той гріх мільйон 
років чистилища? 
Тоді я ціною гріха – зізнання і лукавого визнання вини – ви-

караскався з біди і вже ожив душею, потрапивши в сприятливе 
середовище політв'язнів, де я був не один такий. Але ось у лютому 
1976 року мене знову пройняв страх перед перспективою опини-
тися он у тому 12-му корпусі, що за парканом. Про нього розпові-
дали невигадані жахи… 
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Лише за місяць трохи розвіяв мій страх хірург Скринник, коли 
я обережно попросив пояснень. 

– А я на те направлення й уваги не звернув. Це ваш Антипов 
так написав, щоб вас не завернули назад в Озерне, бо в хірургії 
тоді справді місць не було. А в психіатричному завжди приймуть! 
Антипов – то начальник санчастини 17-ї колонії. Стус його 

згодом називав Антипком – є в українській міфології такий чор-
тик. Ось як просто тоді можна було втрапити до божевільні, де мар-
но доводити, що ти не «шизик». А через психіятричну експертизу 
тоді проходили всі звинувачені у «проведенні антирадянської аґіта-
ції й пропаґанди», у тім числі й я провів у «Павлівці» 18 діб. 
Заговорили зі Скринником про Стуса. Скринник тут має опі-

нію чуйної людини та доброго хірурга, бо ж практики скільки за-
вгодно, а відповідальности за невдачі – ніякої. Він невдоволений, 
що Стус нібито відмовився лягти під його ніж. Тут ще свіжою була 
пам'ять про російського дисидента Юрія Галанскова, який 1972 ро-
ку помер унаслідок недбало зробленої операції та відсутности 
догляду. 
А згодом виявилося, що Стуса про його бажання ніхто й не 

питав, і дорога його в «Ґази» не була прямою… 
З лікарні мене повернули до 17-ї зони аж 8 травня 1976 року. 

Заходжу, як і вирушав, у повстяних валянках до своєї секції – 
Стуса тут нема. У другій секції лежить на нарах з книжкою в ру-
ках довготелесий чоловік у білій сорочці. Проникливими чорно-
каштановими очима вдивляється в мене і мовить: 

– Слава Богу… Я вже за тобою скучив. 
– Як то, адже ви мене не знаєте? 
– Вирахував. Тяжко мені тут з цією інтернаціональною публі-

кою без жодної рідної душі. 
Відклав книжку, одягнувся, і пішли ми «на орбіту» – подвій-

ною стежкою понад краєм нашої невеликої зони, понад «запрет-
кою» (на ходу сучні важче підслуховувати розмови). 
Василь розповів мені, що везли його до «Ґазів» через київський 

КГБ, з думкою, що в такому стані він буде поступливішим та, мо-
же, напише «покаянну». Враження від тієї поїздки на Вкраїну відби-
лося ось у цьому вірші, який, мабуть, тоді й складався, бо Василь, 
їй-Богу, розповідав майже цими словами: 

Яка нестерпна рідна чужина… 
Цей погар раю, храм, зазналий скверни. 
Ти повернувся. Але край не верне, 
Йому за трумну – пітьма кам'яна… 

Це про спустошений арештами 1972 року Київ. Розповідав, 
що дружину Валентину в день його прибуття затримали на роботі, 
а 9-річного сина Дмитрика викликали до дитячої кімнати міліції, 
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хоч вони сном-видом не відали про його прибуття. Потім з Доне-
цька приїхала була задля побачення його майже 80-літня мама. 
Але побачення ні з ким не дали: 

Як тяжко нагодитися і не 
Побачити. Як тяжко, не – зустріти… 
Старанно, Києве, сховав мене 
В ці чорні закамари, схрони, скрити… 

Прочитавши згодом цей вірш, я зримо відчув усі ті обставини, 
бо й сам провів у тих закамарках на Володимирській, 33, понад 
13 місяців. Мертвотна тиша: наглядачі ходять у коридорі в капцях, 
там послано килим, похвилинно заглядають у прозурку. Лежати 
маєш право лише так, щоб було видно твоє обличчя. Від світла 
можеш хіба накрити очі хустинкою, склавши її смужкою вчетверо. 
Якщо тебе треба вести до слідчого – відчиняється у дверях «кор-
мушка» (дірка, через яку подають їжу) і наглядач пошепки каже: 

– На «О». 
Ти мусиш відповісти: «Овсієнко». Це щоб замість тебе не пішов 

співкамерник. Ведучи тебе з руками назад коридором та двором до 
слідчого корпусу, наглядач гучно поклацує пальцями. А дехто клацає 
ротом – то професійна майстерність! Бо хто не професіонал – 
плеще у долоні чи подзвонює ключами: ховайтеся всі, особливо 
небезпечного злочинця ведуть! За всі 13 місяців я лише одного 
разу побачив у коридорі високого чоловіка – чи то не Стус був? 
Мене штовхнули в якусь порожню камеру, виникла сварка поміж 
наглядачами, які не порозумілися. Надзвичайна подія… 
Далі в цім вірші була дещо розпачлива нотка, яку Василь зго-

дом відкинув: 
Як тяжко нагодитися й піти, 
Тамуючи скупу сльозу образи! 
Радійте, лицеміри й богомази, 
Що в мене ні надії, ні мети. 

Та потім звучало гнівне: 

Та сам я єсмь, і є грудний мій біль, 
І є сльоза, що наскрізь пропікає 
Камінний мур, де квітка процвітає 
В три скрики барв, в три скрики божевіль. 

Цією «квіткою» Василь дуже тішився як вдалою знахідкою, чи-
таючи мені цей вірш через декілька років на Уралі. Гримів своїм 
потужним голосом, аж ти проймався його болем, бо це і твій біль: 

Обрушилась душа твоя отут, 
Твоїх грудей не стало половини, 
Бо чезне чар твоєї України 
І хоре серце чорний смокче спрут. 
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Після цього вірша Василь завжди читав ще один, про від'їзд із 
України. Там, у КГБ, він категорично відмовився розмовляти з 
кагебістами, а з прокурором поговорив жорстко – і його відправ-
ляють на етап. Уявіть собі, читачу, – мені того не треба уявляти, 
бо двічі й мене так само етапували: ще у дворі тюрми накладають 
вам ручні кайдани, зачиняють у «стаканчик» воронка, де сидите, 
стиснуті зусібіч металом, привозять вас в аеропорт Бориспіль, де 
гуркіт літака накочується на гуркіт, розставляють автоматників із 
псами і виводять вас до трапа літака, вам ступити до нього крок, 
ви оглядаєтеся, з ким би попрощатися, бо, може, більше вам не 
бачити України, а бачите лише оцей конвой і десь там тополі на 
видноколі: 

– Крайкіл! – скрикнуло ізліва, – 
Перейми-но! Переймай! 
…Україно! Будь щаслива! 
Сон-тополе! Прощавай! 
…Валять гуркоту огроми 
сторч на голову тобі… 
Пропадіть, аеродроми! 
Спопеліться в стожурбі! 
…Кров пірвалася… Відстати!.. 
Залишитись!.. При межі!.. 
…Ще станцюєм, пане-брате, 
На розкритому ножі. 

Чуєш, як кров у тобі поривається до рідної землі, але тебе під-
хоплюють попід руки, заводять у хвіст літака, з обох боків сідають 
солдати, попереду – офіцер. Тільки згодом пускають пасажирів. Во-
ни оглядаються на тебе: ото якогось зарізяку везуть! А везуть поета, 
катованого за слово істини. Солдат сором'язливо накриває твоєю 
шапкою наручники. Якщо ти рухнеш трохи руками, вони – клац! – 
затискують руки тісніш. Руки синіють, і ворушитися не хочеться. 
Виводять тебе з літака останнім і кайданки знімають аж у воронку. 
Про ці ж мандри, мабуть, ідеться у вірші Стуса «Сьогодні, сьо-

годні літак відлітає…» 
Так привозили Василя з Москви до Києва (від Мордовії до 

Москви – вагоном-«столипіном»), так забирали й назад до Моск-
ви. На етапі, казав, був тижнів зо два: 

– За милим Богом не пропав у дорозі на тім хлібі та оселедцях. 
І день же для операції вибрали – 10 грудня… 

«Та й знакомиті дати мені проставив хтось…» 

Справді, Василь прийшов у цей світ на саме Різдво Христове 
року Божого 1938. Мама побоялася записати його сьомим січня, 
записала шостим. Якось в останній рік свого життя, вже на Уралі, 
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в Кучино, у моїй присутності Василь питав глибоко віруючого 
теолога-самоучку діда Семена Покутника (Скалича): 

– А що то є чоловікові – народитися на таке велике свято? 
– Це додаткова ласка Божа, щастя, – сказав дідо. – Але кому 

багато дається, з того багато й спитається. 
Авжеж, бо й заарештували його під Новий православний рік, 

12 січня 1972 року.  
Прорив виразки шлунку стався тоді, коли урочисто читали по 

радіо повідомлення про підписання Прикінцевого акта Гельсінк-
ської наради – 2 серпня 1975. Оперували на День прав людини – 
10 грудня 1975 року. І помер під пам'ятну дату: 5 вересня 1918 року 
був підписаний декрет Совнаркому про червоний терор – він тривав 
73 роки. Тоді Василь ще не знав, що день 20-річчя його виступу в 
кінотеатрі «Україна» (4 вересня 1965 року) на захист заарештованих 
шістдесятників стане днем його смерти. І сталося це рівно через рік 
після смерти Юрія Литвина (4 вересня 1984). Отакі «знакомиті дати». 

Те, що було за смертю, я спізнав, 
всю силу таємничого діяння, 
весь морок неб і твань землі движку. 
І тяжко жити, цим знанням підперши 
свою оселю, витрухлу на пустку… 

Операція була тяжкою: залишили Василеві одну четвертину 
шлунка, бо виразка була якась блукаюча. Такі потойбічні вірші 
написати – треба було т а м побувати. Тепер часто цитують вірша 
«Як добре те, що смерти не боюсь я…». Кажуть, що бояться всі, а 
хто не боїться – той нехай не бреше. Страх – то є природна реа-
кція живого організму на небезпеку. Але мужність полягає в тому, 
як чоловік здатен переступати свій страх. Мабуть, Василь його 
переступив. Отже, тому й вирішено було посилити йому режим. 
Ця 17-А зона – теж суворого режиму, але режим у ній куди суво-

ріший, ніж у зонах 3/5 та 19. Та й знаменита, нівроку. Тут Валентин 
Мороз написав свій «Репортаж із заповідника імені Берії». Тут сиділи 
Юлій Даніель і Андрій Синявський. Тут починав свій термін В'яче-
слав Чорновіл. Звідси недавно спровадили у Володимирську в'язни-
цю латвійця Ґунара Роде, росіянина Євгена Пашніна, московського 
демократа Кроніда Лобарського, українця Дмитра Квецка, а за день 
до мого приїзду сюди – славного хлопця із Самбора Зоряна Попа-
дюка. Мене 30 жовтня 1975 року поселили на його обжите й обстав-
лене сучнею місце. За різку розмову з кагебістами та «представника-
ми громадськості України» – такі час від часу відвідували нас. 
Тепер нам тут із Василем бути разом… Зрозуміло, у подальшому 

спілкуванні не були ми рівними партнерами, але Василь, здається 
мені, завжди ставився до мене особливо прихильно. Зараз мені зро-
зуміло чому: це був кредит на мою молодість. Старші просто люб-
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лять молодших, і тому багато їм прощають, та ще й схильні під-
хвалювати, пригадуючи себе в такому віці. 
Чи не першого ж дня нашого знайомства пішли ми з Василем 

за покинутий барак до куща шипшини та скопаної під квітник 
грядки. Я знав, що на цім місці помер Михайло Михайлович Со-
рока, учасник українського підпілля, в'язень польських тюрем, 
сталінських, хрущовських та брежнєвських концтаборів. Це він, 
вийшовши десь під кінець сорокових років із неволі, дістав від 
Головного Проводу УПА завдання зібрати дані про розташування 
концтаборів, про умови утримання в них політв'язнів. Сорока ви-
конав завдання, але за це його ув'язнили ще на 25 років. Проте 
його інформація була використана урядом США для викриття ко-
лишнього Ґенерального прокурора СРСР Вишинського, який при-
був до Америки представляти СРСР в ООН. Казали, що Вишинсь-
кий, те почувши, віддав чортові душу. 
Михайло Сорока був одним із орґанізаторів повстання політ-

в'язнів у таборах Півночі (Кенґір, 1954). Леґендарна особа, найбі-
льший авторитет з-поміж в'язнів-українців упродовж цілої чверті 
століття. Про нього написані спогади по закордонах, навіть у Японії 
(бо хто тільки не сидів у совітських концтаборах!), а в нас – нічого. 
(Тепер вийшла книжка: Леся Бондарук. Михайло Сорока. Дрогобич: 
Відродження, 2001. – 296 с.). Не менш леґендарною була постать 
його дружини Катерини Зарицької (вона керувала медслужбою 
УПА). Після катувань дістала 25 років тюремного ув'язнення, які 
відбувала разом із Даркою Гусяк та Галиною Дідик. Тільки остан-
ні роки ув'язнення ці жінки добували в мордовських концтаборах, 
зокрема, Катерина деякий час сиділа в цій же 17-й зоні, але на 
жіночому відділку. Зони були розгороджені тільки кількома дро-
тяними і дощатими огорожами. Сорока потай вилазив на якесь 
підвищення і часом бачив дружину. Багато хто розповідав мені 
про цих людей із захопленням як про одних із найкращих, яких 
будь-коли народжувала козацька мати. Але нехай про них напи-
шуть ті, хто їх знав особисто. Ніхто за них цього не зробить. 
Тож ось цією стежкою 16 червня 1971 року йшов Михайло Со-

рока з Михайлом Горинем. Ось тут Горинь пішов уперед, бо Со-
рока зазвичай спускався з пагорбка другим, щоб не видно було, 
що йому коле в серце… Отут він присів, відчувши раптом гострий 
біль, а Горинь пішов собі далі, щось розповідаючи. Оглянувся, 
кинувся допомагати лягти на траву, побіг по лікаря, але був тільки 
в'язень-санітар, який на медицині не знався. Замість дати сердеч-
никові ліки, посадити під стіну і залишити в спокої, він узявся 
робити йому штучне дихання. Тільки болісна сльоза скотилася з 
ока Михайла Сороки… Ця грядка – ніби як могила його, бо хто 
зна, де його поховали. (Поховали його в Барашево. Звідтам прах 
перевезли до Львова і 28 вересня 1992 року перепоховали на Личаків-
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ському цвинтарі, разом з перевезеним туди прахом його дружини 
Катерини Зарицької) 
Василь Стус, щойно потепліло, скопав грядку. Знайшлося на-

сіння нагідок та матіол. Ми стали доглядати квіти, і вони Божою во-
лею та нашими стараннями буйно зацвіли, тішачи наші очі й душі. 
Та Зіненкові донесли, що українці створили тут собі святиню (до 
нас долучилися 25-літники-повстанці Іван Чапурда і Роман Семе-
нюк, якого перевели сюди з 19-ої). Тож Зіненко наказав двом «су-
кам», Кононенку та Ісламову, викорчувати шипшину, коли ми були 
на роботі, роздерти кущ на шматки і посадити навпроти штабу, а 
квіти витоптати. Боляче було дивитися на таку наругу. 
Проте і після цього на грядці виткнулися пагінці, кущ ожив би. 

І деякі квіти одійшли. Та доглядати їх довелося мені вже без Васи-
ля, бо він час від часу сидів у карцері, а захистити його від наруги 
було неможливо. Побачень тут позбавляють усіх, хто міг передати 
на волю інформацію про наше буття. 

…Два бараки, один з яких уже покинутий. Штаб і їдальня. За 
ворітьми – робоча зона, де ми шиємо робочі рукавиці. Посеред 
зони – западина, повна дощової води. Тут, кажуть, закопано роз-
стріляних в'язнів, тому так запало. У зонах, якщо починали якесь 
будівництво, часто знаходили людські кістки. Засуджений за звину-
ваченням у співпраці з німцями Іван Паламарчук показував мені 
лісок за зоною: 

– Там мій батько лежить. А в Барашево, де лікарня, – вісім 
тисяч черниць. Поховання засадили сосною. 
Чи не, про 17-ту зону цей вірш: 

Зима. Паркан і чорний кіт 
на білому снігу. 
І ворон між вербових віт 
гнеться в дугу. 
Дві похнюплені сосни 
смертну чують корч. 
Кругом мерці, і їхні сни 
стоять, мов сосни, сторч. 
Дві брами, вгрузлі в землю, тьма. 
Колошкає Танар. 
І диху-продиху нема 
од жалібниць, од мар. 
Зима. Паркан. І чорний стовп. 
Мережка шпичаків. 
І коней золотий галоп. 
Вогненний грім підків. 

У цій зоні залишилося всього з 70 в'язнів, тому «скоротили» 
кухню. Вибовтки з іншого відділу в термосах привозить кобила 
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Маша. Утім, здається, то вже був кінь, який успадкував ім'я своєї 
покійної попередниці. «Кобила Маша» твердо знає свій маршрут 
від зони до зони. Їй відчиняють ворота, не питаючи прізвища, 
статті й строку. Вона, косячи оком, як іде віз, розвертається у 
дворі і спиняється якраз біля приміщення, де була кухня. Тут її 
чекає жменя трави або якісь недоїдки. Зону облітає звістка: «Ма-
ша прийшла!» Береш ложку, пайку хліба і йдеш сьорбати баланду. 
Зеки кажуть: «Маша – радість наша». А Валерій Ґраур, який полюб-
ляв афоризи, прорік якось: «Маша – найкраща людина з адмініст-
рації». 
Адміністрація відділку – капітан Олександр Зіненко, що от-от 

випорскне з мундира, та його помічник лейтенант Улеватий, який 
любить зупинити зека і, розмовляючи, ритися в його кишенях. На-
чальника колонії та його заступників бачимо рідко: вони «в політи-
ку» не втручаються, їм доволі своїх трьох тисяч «кримінальників». 
Більшість в'язнів були люди старшого віку, які сиділи за справи 

часів війни. За співпрацю з німцями, за партизанську боротьбу 
проти совітської окупації – литовці, естонці, латвійці. І, звичайно ж, 
білоруси та українці. Дисидентів чоловік 15. 
Ось Іван Андрійович Чапурда, доброї селянської натури чоло-

вік із Чортківського району на Тернопільщині (назву села я тепер 
забув, а звільнившись, я написав листа його синам ніби – Сосулів-
ка). Він годує зі своєї нужденної пайки голубів і щось гугнявить до 
них. Лейтенант Улеватий, рятуючи народне добро, посадив старо-
го до карцеру на 15 діб. Там він занедужав і невдовзі помер у лікарні 
на 23-му році ув'язнення. Це про нього згадує Василь Стус у відо-
мому тепер листі до сина Дмитра від 25 квітня 1979 року. Що хотів 
би жити так, як той дідусь, аби голуби сідали на плечі. 
Лютої зими на початку 1976 року голуби та горобці справді ле-

тіли просто до рук, просячи поживи. Падали на льоту. Ми підби-
рали їх, відігрівали в цеху. Це викликало лють начальства. Нагля-
дач із характерним прізвищем Кишка розказує, що от привезли 
зеків, стоять вони в загорожі, тупцюють на морозі. «А я їм: а мої 
гуси цілу зиму босі ходять, і нічого. Га-га-га!» Що такому до голуба. 
Я певен, що цей вірш про Івана Чапурду: 

Коли б ви мали, голуби, 
хоч трохи серця – ви б його на крила 
взяли до себе і перенесли 
на Україну, геть за ним стужілу. 
До вас він добру руку піднесе 
і озоветься – щедро і заклично: 
– Ану до мене – ось вам їсти й пити: 
крихти на стежці, в черепку – вода. 
Ану, маленький, що на хору ніжку 



 140

так часто припадаєш, – дай-но я 
із лапки вийму скалку, просто з губ 
тебе, ще жовтодзьобе, нагодую 
і дам злетіти в небо із руки. 
…Той Бог птахів, і провесни, і хмар, 
і молодої зелені шумкої, 
помолоділої по ста струмках 
небесної весни, – він все те бачить, 
і квапить вік, і квапить пружно лет 
до вічности, до вічної безодні. 

Ось високий зростом і духом литовець Пятрас Паулайтіс. Він 
миє посуд на кухні. Це колишній посол Литви в Італії, Іспанії та 
Портуґалії. Під час німецької окупації він редаґував литовську ґа-
зету. Німці її закрили, редактор мусив піти в підпілля. Однак чер-
воні «визволителі» звинуватили його в співпраці з німецькими 
окупантами і дали йому 25 років. У 1956 році випустили, але, ви-
явилося, «помилково» – за декілька місяців дали ще 25. 
Авґуст Рейнґольд. Доктор права Тартуського університету. Лей-

тенант Улеватий, не пам'ятаю, з якої вже причини, сказав Рейн-
ґольдові: «Мы с вами еще встретимся на узкой тропинке». – «Если 
встрэтимся – я буду цэлиться мэтко», – повільно, але чітко ви-
мовляючи російські слова, відповів естонець. Постанова: «Угрожал 
начальнику». 5 діб карцеру. Оскільки Рейнґольд уже інвалід, рука-
виць не шиє, то й нічого на нього баланду витрачати. Це означає, 
що йому виписали карцер без виходу на роботу, а такому гаряча 
їжа дається раз на дві доби. Без жирів і цукру. І щодня по 400 г 
хліба, окріп і сіль. Після Нового року ми з ним разом сиділи в 
карцері на 19-му. Я – такий же «терорист»: сказав Улеватому, що 
суду він не мине. Теж «угрожал начальнику». А ще – «не явился на 
политзанятие, а пришел за 5 минут до окончания». То я випадко-
во засидівся у діда Володимира Казновського. 

Дід Володимир – височезний, худющий, з величезним голим 
черепом, – опираючись на костур і стогнучи за кожним віддихом, 
здійснює похід до нужника. Шлях у 50 метрів і назад він долає за 
півгодини. Його утримують у санчастині. Щовечора він виповзає 
на ґанок послухати новини, які завжди починалися так: «Говорит 
Москва. Передаем последние известия. Сегодня Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР товарищ Леонид Ильич Брежнев…» Дід чекає, щоби хтось 
підійшов поговорити. Про себе розповідав мало, побоюючись по-
гіршити своє становище. А хотілося хоч померти на волі. За нім-
ців він служив в українській поліції, допомагаючи повстанцям. 
Ув'язнили його десь у 1957 році. Ми з Василем потратили немало 
зусиль, щоб він погодився на внесення його прізвища до наших 
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списків політв'язнів, які поширювалися на Заході. І – о диво –  
у діда знайшовся син за кордоном! Став домагатися його актування. 
Є така форма звільнення: медична комісія визнає в'язня хронічно 
хворим, тоді суд його може достроково звільнити. Але мало хто з 
актованих доїжджав додому, а хто доїжджав, той недовго жив. 
Розрахунок був надійний. Дехто навіть став боятися актування: 
тут, у зоні, ще животітиме, а переживши потрясіння, не пристосу-
єшся вже до нових умов. Саме така доля і спіткала Казновського: 
доїхав він до сестри у Яремчу та й помер, маючи вже квиток на 
літак за кордон (чи то й у літаку). 
Роман Семенюк, 1928 року народження. Селянського хлопця з-

під Сокаля в 1949 році взяли до Совітської Армії, але виявили, що 
він співпрацював із повстанцями. 25 років ув’язнення. На початку 
60-х років разом з Антоном Олійником здійснив утечу. Антона 
розстріляли, приписавши «нововиявлені злочини», а Романові до-
дали до 25 ще 3 роки тюремного ув’язнення. Пан Роман – один з 
небагатьох в'язнів давнього набору, хто відкрито пристав до диси-
дентів, брав участь у наших акціях протесту. 
Паруйр Айрікян. Мій майже ровесник, що вже став визнаним 

лідером Національної об'єднаної партії Вірменії. Стус першим 
пристав до відзначення 24 квітня голодівкою пам'яти жертв гено-
циду у Вірменії 1915 року – так зродилася ідея приймати до партії 
членами-симпатиками невірмен. Василь щиро любив Паруйра, як 
і всіх вірмен, яких знав в інших таборах, а вони платили йому тим 
же. Паруйр виключно талановитий саме як політик, як громадсь-
кий діяч. Це було видно вже з того, як він умів організовувати 
акції, які складні комбінації розігрував, щоб піймати в сіть стукача 
або передати на волю інформацію. (Див.: Михаил Хейфец. Избран-
ное. В трех томах. Харьковская правозащитная группа. – Харьков: 
Фолио, 2000. Нарис «Военнопленный секретарь» у т. 3, с. 198—282). 
Крім того, це поет і співак. Як печально і проникливо лунав його 
голос у карцерному коридорі, коли ми там одночасно були. Аж 
менти заслухалися і не гримали. 
Віталій Лисенко і Юрій Бутенко – ці хлопці викликали деяку 

недовіру, бо звинувачені були у шпигунстві, отже захищатися їм від 
адміністрації тяжко, тому мусили сидіти тихіше. Проте коли 
йшлося про захист Василя – вони брали участь у протестаціях. 
Любив Василь погомоніти з Іваном Мусійовичем Паламарчу-

ком. Той добре знався на музиці. Звинувачення у співпраці з ні-
мецькими окупантами не давали таким людям можливості до са-
мозахисту в політтаборах. Вони мовчки працювали, виглядаючи 
кінця 25-ти чи 15-літнього терміну. Знаючи, що вони беззахисні, 
адміністрація намагалася використовувати їх проти нас як доно-
щиків, і дехто на це йшов. Але це стукацтво було осоружне ледве 
чи не кожному, навіть таким, як наш бригадир Прикмета. 
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Про Михайла Хейфеца я скажу окремо. (Див. також нарис 
«Мордований союз»). 
Там, у 17-й зоні, Стус давав мені читати деякі свої вірші, з-по-

між яких запам'яталося враження від оцього: 

Дозволь мені сьогодні близько шостої, 
Коли повечоріє надовкола 
і транспорт задвигтить в годину пік – 
я раптом з туги, з затканого неба, 
із забуття, з безмежної розлуки, 
од довгої досади захмелілий, 
на Брест-Литовський упаду проспект, 
на ту Четверту Просіку зчужілу, 
де лиш глушливий гуркіт автостради 
мені повість, що серця лячне гупання 
б'є з рідною землею воднотон. 

Усе це – київські реалії, що спливали в пам'яті: десь там б'єть-
ся з бідою дружина Валентина, десь там син Дмитрик, дім на ву-
лиці Львівській, 62, з «райською» – бо рідною – брамою. Усе те 
вже тепер поперейменоване, поруйноване (де був їхній дім – там 
дорога з-навпроти автостанції «Дачна» до Окружної), але залиши-
лося поетичним образом, що тисне з серця сльозу, так ніби йдеть-
ся про твій власний біль: 

З мурашника людського, із розлуки 
я вирву пам'ять днів перезабутих, 
що стали сном і журною явою, 
мов рани, геть затягнуті рубцем. 
Ти не перечиш, люба, не перечиш? 
О, не страхайся: між юрби людської 
я пропаду, розтану, загублюся, 
щоб ненароком лячний погляд твій 
мені ножем у серце не ввігнався. 
Тож не жахайся – я пройду, мов тінь… 
Торкнусь крилом обпаленим, губами 
згорілими – або краєчком уст 
твоєї причаститися печалі. 
Тож не жахайся: я пройду, мов тінь. 
І вже, коли задуманим дівчатком, 
що перед цілим світом завинило 
дитинячою чистотою погляду 
і немічністю власної цноти, 
ти вийдеш неквапливо із трамваю 
і перейдеш дорогу, щоб пірнути 
в надзірних сосон кострубатий смерк, – 
тоді пірву я серце за тобою, 
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обранившись на чагарях колючих, 
пильнуючи твій слід, котрий від краю 
душі моєї ліг на цілий світ. 
Піду в твій слід, мов здичавілий пес, 
ховаючи в ступнів твоїх заглибинах 
свій сором, острах свій, свою образу, 
і радість, і жагу, і лютий біль… 
Я буду тільки тінню тіні 
спаду з лиця, із досвіду, із літ, 
єдиним серця жилавим листочком 
котитимусь під вітром власних бур. 
… Ось ґанок наш. Ти вже перед дверима. 
Натисла на дзвінок і легко так 
Важезну прочинила райську браму. 
Озвався син наш. Крикнути б. Але 
подати голосу не стало сили. 

А далі – такий до болю знайомий антураж нашої зони: 

…Урвався сон. Гойдалась на стіні 
вздовж перетнута зашморгом дорога 
до мого двору. І колючий дріт, 
набряклий ніччю, бігав павуками 
по вимерзлій стіні. Глухий плафон 
розбовтував баланду ночі. Досвіт 
над частоколом висів. Деркучкий 
дзвінок, мов корок, вибив з пляшки снива 
нової днини твань… 
…Померти на дорозі повертання 
занадто солодко, аби Господь 
нам не поклав у долі узголов'я. 

«Нової днини твань…» Підйом, перевірка, баланда, розвод на 
роботу, шиття рукавиць, баланда, робота, перевірка, баланда… 
Трохи розради маєш увечері. Можеш почитати 2—3 години, пого-
моніти з людьми. Але над усим цим гримить репродуктор. І в сек-
ції, і надворі. Ніде тобі зосередитися. А писати – геть нема де. 
Кіно, щось на кшталт «Ленин в Октябре» – раз на місяць. І рідкі-
сні листи: 

…де щонайбільша з нагород – листи, 
за наш ісход, за наш приход… 

Маєш право писати два листи на місяць, одержувати – без об-
межень, але ж у них знаходять «недозволену інформацію» і конфі-
скують. Як твої листи, так і до тебе. Інформаційний голод не лег-
ший для людини інтелектуальної праці, ніж нестача їжі. А в радіо  
і в пресі – порожнява. 
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Вкраїна далеко – ніхто не почує!.. 

А все ж і  на зоні були просвітлі години. Була радість спілкуван-
ня з людьми і, очевидно ж, таємнича втіха творчости, хоч вірші ті – 
оголений біль. Особливо мене вражають деталі нашого зеківського 
побуту, пропущені через зболене серце поета. Найбільшою Васи-
левою турботою було вберегти вірші. Отут і розігрувались справж-
ні драми, отут і трагедія його життя. 
Скоро після мого повернення з лікарні Василеві висунули 

якесь дріб'язкове звинувачення і посадили до карцеру на 15 діб. 
Передати інформацію про це на волю нема як, отже і солідаризува-
тися з Василем, починати якусь акцію протесту нема сенсу: якщо 
світ про це не знає, то вимога задовільнена не буде. Але й не запро-
тестувати не можна. Перша ідея – голодівка. Але то надто тяжко і 
неефективно. Тоді Роман Семенюк сказав, що розпочинає частко-
ву голодівку: відмовляється від сніданку, обіду чи вечері. Ідея спо-
добалася: не дуже постраждавши, ми все ж продемонструємо свою 
солідарність. В акції взяли участь геть усі дисиденти зони: єврей 
Михайло Хейфец, румун Валерій Ґраур, росіяни Володимир Кузюкін 
і Петро Сартаков, українці Віктор Лисенко, Юрій Бутенко, вірменин 
Паруйр Айрікян, також Роман Семенюк і я. Зіненко лютує: 

– Жрут, как лошади, а говорят, что голодают. 
Так тривало 15 діб. Певна річ, Василя ми з карцеру не визво-

лили, а все ж чулися людьми. Коли я пізніше дещо знічено розпо-
відав Василеві про цю акцію, то він утішив мене: 

– Василю, навіть якби ти з'їдав дві пайки та ще й лікарняну 
пайку 5-Б, а на додаток ще й «ларьок» – то це все одно була б 
часткова голодівка. 
Повернувся Василь із карцеру в тяжкому стані. Приходжу з ро-

боти на обід – він у дворі. Забачивши мене, набрав несподівано 
суворого виду. Що з ним, думаю. 

– Василю, прийми моє співчуття у зв'язку зі смертю батька. 
Серце його відгукувалося на біду кожного. Батько мій помер 

ще 8 травня, але звістка дійшла аж 21, коли Стус був у карцері. 
Потім ми справляли сороковини по батькові: наробили салату з 
бур'яну, полили олією, заварили чаю… До речі, бур'ян той дуже 
нам допомагав, бо ж харчі наші – картопля та крупа, вітамінів 
ніяких. 
Почали ми міркувати, як полегшити Василеве становище. І хтось 

із більш досвідчених згадав, що можна домагатися встановлення 
інвалідности на деякий час. Це давало можливість працювати не 
8, а 6 годин і шити 3/4 норми рукавиць, а також одержувати дещо 
ліпше харчування. Переступивши гординю, Василь написав таку 
заяву, аби вирвати собі зайві дві години. Але для встановлення 
інвалідности треба їхати до лікарні в Барашево. Збираючись до 
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неї, Василь узяв із собою томик якогось філософа – густе, ком-
пактне чтиво, аби не вельми дратувати начальство. Отут і стався 
інцидент. Книжку взяти з собою Зіненко не дозволяє: «Вы едете 
лечиться, а не учиться». Це одна з форм знущання. Режим у ліка-
рні набагато м'якший, але робити там зовсім нічого: книжок не 
пропускають, хіба декому зрідка. Ходиш там, нудишся поміж ба-
раками і трупарнею, подивляєш стос домовин, що стоять напого-
тові, дуже сприяючи швидкому одужанню… 
Отож томик Василеві не дають. Василь відмовляється їхати без 

книжки. Але наряд уже є, конвой прибув. Василеві заламують ру-
ки, накладають наручники і запихають у «стаканчик» – камеру у 
воронку, розміром приблизно 120×60×60. Василь у лікарні написав 
заяву, в якій назвав Зіненка фашистом. Не думаю, що це вельми 
образило такого вола, як Зіненко, але це була достатня підстава 
для подальшої розправи. Василеві призначили інвалідність, але за 
декілька днів після повернення на 17-у зону Зіненко знайшов при-
чину, щоб запроторити Стуса до карцеру. Плакала Василева інва-
лідність… 
Здається, на цей раз удалося сповістити про це на волю. Та й я 

сподівався на побачення 11 липня. На диво, мене його не позба-
вили. Уже мати й сестра вирушили були у дорогу, пішли з хати до 
автобуса, та їх догнали з моєю телеґрамою, щоб не виїздили. Мене 
самого 9 липня збирають на етап. У дорозі я зрозумів, що це до 
Києва, «на промывку мозгов». Мабуть «вищі оперативні міркуван-
ня» були такими: в Овсієнка скоро закінчується термін ув'язнен-
ня, на суді він тримався нетвердо, визнав себе винним, тепер у 
нього помер батько, недавно йому зробили операцію – то чи не 
написав би він «покаянної», чи не охаяв би мордовське товариство 
в пресі? Можна було б і випустити його на декілька місяців раніше і 
тим самим остаточно зламати та відгородити від однодумців. Що-
правда, він намагається опиратися, уже майже рік не розмовляє з 
кагебістами, але ми тут приведемо до нього родичів, напустимо 
колишніх його вчителів та викладачів університету… Захід не вда-
вся. У Києві я 20 серпня подав заяву, що визнання вини на суді 
було вимушеним наслідком психіатричого терору. Тож мене вже 
без особливих почестей (не літаком, а звичайним етапом) поверну-
ли в рідну вже Мордовію і 11 вересня – якраз у день смерті Мао 
Цзедуна – прибув я в добре знайому мені 19-ту зону. Тут набагато 
легше, ніж у 17-й. 
Одразу ще одна новина: виявляється, 17-А як політзона вже не 

існує. Її віддали кримінальникам, а наш «континґент» розвезли по 
інших зонах Мордовії, декого на Урал. А в 19-у потрапили Стус 
(щоправда, він зараз у лікарні), Хейфец, Лисенко, Семенюк, Ку-
зюкін. Останнього Айрікян викрив як донощика, то його в зону 
вже й не пустили – помилували. 
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Перед подальшою історією, я маю розповісти про Михайла 
Хейфеца, російськомовного єврейського письменника з Ленінґра-
да. Йому вже за 40. Учитель російської мови, якому тяжко було 
лукавити перед школярами, то він пішов на літературні заробітки, 
зокрема, написав книжку якогось ґенерала, а той зняв позначку 
«Літературний запис М. Хейфеца». Близько знав поета Йосипа 
Бродського і написав про його творчість велику статтю, визначив-
ши як поета геніяльного. Бродський відбув 5 років заслання і виїхав 
за кордон. Маючи 9 класів радянської освіти, став там професором 
університету… Хейфец зумів побачити у віршах Бродського те, що 
в них лише проступало: чехословацькі події 1968 року, і увиразнив 
погляд на них. (Див.: Михаил Хейфец. Избранное. В трех томах. 
Харьковская правозащитная группа. – Харьков: Фолио, 2000. Нарис 
«Иосиф Бродский и наше поколение» в т. 2, с. 198—217.) Декілька 
розмов, декілька записів – от тобі і строк: 4 роки таборів і 
2 заслання. Такий поворот долі він під слідством розцінив як ща-
сливий: до рук пливе неоціненний матеріял. Будучи людиною ен-
циклопедичних знань і феноменальної пам'яти, він їх і використо-
вував найкращим чином: ще коли добував останні місяці ув'яз-
нення, в Парижі вийшла його книжка «Место и время», де чимало 
добрих слів сказано і про нас, українців: уривок про себе я почув 
по радіо «Свобода» десь у 1978 році. У 1983 «Сучасність» видала 
його книжку «Украинские силуэты», яка починається великим 
нарисом про Василя Стуса, а закінчується невеличким – про ме-
не. Ми, українці, вміли багато вистраждати в концтаборах, але 
написати про це не було кому. Спасибі євреєві Михайлові Хей-
фецу: нічого ліпшого про Стуса, як його нарис, досі не написано. 
(У нас ця книжка теж видана: увійшла до альманаха «Поле відчаю 
і надії». Упорядкування Романа Корогодського. Київ, 1994. Також: 
М Хейфец. Избранное. В трех томах. Нарис про В. Стуса «В українсь-
кій поезії тепер більшого нема…» в т. 3, с. 137—225.) До моїх рук 
«Украинские силуэты» потрапили в кінці 1990 року, коли основна 
частина моїх спогадів була вже написана і опублікована в ч. 3 жур-
налу «Донбас» 1990 року, почасти в 6-му числі «Сільських обріїв», 
а найперше – в самвидаві. 
Ходив ото собі пан Михайло попідтинню, запхавши руки в ру-

кава, бушлат на ньому, як на городньому лякалі, шапка, як на кі-
лку, човгає шкарбунами... Навіть рукавиці в нього з-попід швейної 
машинки виповзали, як роздушені жаби… «Ви, пане Михайле, – 
казав я йому, – мабуть і є той самий леґендарний Вічний Жид». 
Отам, попідтинню, і виношував він цілі кавалки книг, а потім, 
десь присівши, швидко записував. 
Тут, у 19-ій зоні, було декілька чоловік єврейських «самольот-

чиків»: Михайло Коренбліт, Борис Пенсон, уже звільнилися Ми-
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хайло Ґольдфельд, Лассаль Камінський та Анатолій Азерников. 
У нас із ними були дуже добрі стосунки: недарма в антиукраїнсь-
ких часописах писалося тоді про «союз тризуба і зірки Давида». 
Той союз кріпився як на Заході, так і на Сході – в мордовських і 
пермських концтаборах. Але до Хейфеца в мене симпатії особливі. 
Чи не першим він привітав мене добрим словом у 17-й зоні, куди 
мене привезли на самотність, жваво цікавився українськими спра-
вами, пробував читати по-нашому і просив мене говорити з ним 
українською мовою. Думаю, не тільки, щоб вивчати її, а й щоб 
дати мені можливість виговоритися по-своєму. Дуже зблизила нас 
акція на захист Стуса. А тут трапилася така пригода. 
Ще в 17-й зоні, в Озерному, у Василя зробили обшук і забрали 

зошит із віршами. У лікарні йому оголосили, що зошит конфіско-
вано і знищено як такий, що не становить вартости. У зоні зали-
шився у Хейфеца чорновик. Що робити? Треба рятувати, що є. 
Поділити і вивчити напам'ять – пропонує Хейфец мені і Романові 
Семенюку. На себе він теж бере частку. Але то нелегко. Вірші ті 
тяжкі, як каменюччя. Не встиг я переписати декількох, як мене 
ото 9 липня повезли до Києва. І от в один із перших днів моїх у 
19-ій зоні, у вересні, Хейфец приносить мені зошит віршів, пере-
писаних його курячим почерком, і просить переписати вірші на-
чисто. А потім ще диктує мені десятків зо два віршів з пам'яті. Це – 
не володіючи нашою мовою. 
Скоро з лікарні повернувся Василь зі своїм зошитом. Виявило-

ся, що йому «помилково» оголосили про його знищення. Такі ж 
«помилки» трапилися тоді в жіночій зоні щодо малюнків, вишивок 
та віршів Стефанії Шабатури, Надії Світличної та Ірини Калинець. 
Частину знищили, а більше познущалися над авторами. Пам'ятаю, 
як Стус, Хейфец і Сергій Солдатов ходили тоді до кагебіста полков-
ника Дротенка правдатися з цього приводу, а всі дисиденти зони 
заявляли протести. 
Василеві вдавалося з Мордовії відсилати майже всі вірші, пи-

шучи їх у суцільний рядок та замінюючи окремі слова подібними 
за звучанням: тюрма – юрма, Україна – Батьківщина, колючий 
дріт – болючий світ. Щоб не мозолити цензорові очі «неблагозву-
чними», небажаними до вживання в листах словами. Тієї ж осени 
отак і я переписав увесь його білий зошит у клітинку, сторінок на 
60, зберіг ті вірші до свого звільнення та благополучно привіз їх 
додому 5 березня 1977 року. У тім білім зошиті було багато різно-
читань. Як філолог-буквоїд, я старанно відтворював усе, хоч не 
завше був згоден з Василевою пунктуацією. Удома передрукував 
їх. Один відбиток зберіг і приніс мені аж після останнього мого 
звільнення в 1988 році мій односельчанин Іван Розпутенко. Ще 
раніше я від руки переписав їх для киян і дав зошити Ользі Гей-
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ко-Матусевич. Десь у вересні 1977 року його вилучили кагебісти 
під час обшуку на квартирі її батька. Мій же рукопис пропав без-
поворотно – серед інших, які я довірив матінці-землі. Ці тексти, 
вважаю, становлять окрему вартість для текстологів, бо вірші не-
одноразово правилися і писалися зовсім наново, коли автор вва-
жав, що вони пропали. 
Коли він писав вірші? Хоч я жив деякий час в однім зі Стусом 

бараці і працював майже поруч, але бачити це доводилося рідко. 
Бо й писати в зоні – річ не зовсім безпечна: будь-який наглядач 
може поцікавитися, що ти пишеш, а то ще й забере «на провірку». 
То ж Стус лише записував вірші, а складалися вони йому завжди і 
всюди. Це був чоловік, чий розум працював без перепочинку. І ця 
праця мозку була помітна в тому, що окремі слова внутрішнього 
мовлення проривалися назовні. Особливо це було помітне після 
карцерів, де чоловікові вільно бубоніти до самого себе, де самоко-
нтроль слабне. Напружене, зболене, зосереджене обличчя рідко 
розпогоджувалося, хіба в доброму товаристві, та ще коли спав. 
Тоді можна було побачити зовсім іншого Василя, якогось аж ди-
тинного. Здавалося мені, цей чоловік усе життя тримає себе в за-
лізних шорах, заковує свою витончену душу поета в лати воїна. 
Якось наспівав він пісню, яка склалася йому влітку 1971 року 

на Володимирській гірці Києва в передчутті своєї долі, що сплелася з 
долею шістдесятників і цілої України. Я запам'ятав мелодію – 
поривну, мужню, – і наспівав її Василеві через багато років на 
Уралі, коли були ми на прогулянці в сусідніх «двориках». «Трошки 
не так», – сказав Василь, але не поправив, як треба. Здається ме-
ні, що «трошки не так» співає її тепер Ольга Богомолець. І сестри 
Тельнюк – Галя та Леся. 

Ще вруняться горді Славутові кручі, 
ще синіє річки збурунена гладь, 
то вже проминув тебе птахом летючим 
твій час, твій останній, попереду – падь. 
Ще небо глибоке, ще сонце високе, 
та серце замало грудей не пірве: 
урвались, подались прекрасні мороки, 
і щось тебе кличе, і щось тебе зве! 
Розкрилені висі твої пронеслися, 
попереду – прірва! І ока не мруж. 
Ти бачиш розхрестя дороги? Молися. 
Бо ти ще не воїн, і ще ти не муж. 
Ще горбляться горді Славутові кручі, 
та сторч головою зривається світ. 
Чіпляйся за кручі, як терен колючий, 
хапайся за небо, як яблуні цвіт. 
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За обрієм обрій, за далями далі, 
допоки напруглий не вигасне день. 
Пограбли тополі в високій печалі 
твоїх калинових пратужних пісень. 
Бо вже ослонився безокрай чужинний 
і в жалощах никне зелений розмай. 
Прощай, Україно, моя Україно, 
чужа Україно, навіки прощай! 

У 19-му таборі, в селі Лісовому, Василь добув до останнього 
дня свою «п'ятирічку», до 11 січня 1977 року. Поставили його за-
чищати на наждачному крузі футляри – дерев'яні корпуси для 
годинникового механізму. Нова «професія» не давалася йому. Гні-
вається, що мусить тратити на це зусилля, зосереджуватися, за-
мість працювати механічно, а думати своє. Наш колеґа, теж філо-
лог, тільки вірменський, Размік Маркосян та я намагалися 
допомагати Василеві, впоравшись зі своєю роботою, але Василеві 
нелегко приймати допомогу. Проте умови тут легші, робота роз-
маїтіша, зона велика, колючий дріт не все тобі коле очі. А що 
найважливіше – значно ширше коло людей для спілкування. 
Усього тут було чоловік 300, десь половина з нас – українці. 
Приблизно третину складають засуджені за звинуваченням у спів-
праці з німцями під час війни. Далеко не всі вони у тому винні: у 
вині кого влада не сумнівалася, тих давно порозстрілювала. А тут 
багато таких, що стали жертвою мілітаристської політики: раз є 
міжнародна напруженість, отже суспільство треба «підігрівати» 
зсередини. Ото й виловлюють «ворогів»: «зрадників» у минулому і 
сучасних потенційних «зрадників батьківщини» – дисидентів. 
Щоб інші боялися: про кожен такий процес розписували по обла-
сних та районних ґазетах, торочили про нього по радіо, але, здебі-
льшого, то були кагебістські фантазії. Найбільше серед таких в'яз-
нів – білорусів та українців, немало національно свідомих. 
Другу частину «континґенту» становили люди, які зі зброєю в ру-

ках боролися в 40—50-х роках проти совітських окупантів: українські 
повстанці, литовські «лісові брати», естонці та латвійці. З-поміж них 
декілька українських 25-літників: Михайло Жураківський з Ясені, 
Іван Мирон з-під Говерли, Микола Кончаківський із села Рудники 
Миколаївського району на Львівщині, Роман Семенюк із Сокаля. 
Останню третину складали «дисиденти» ріжних відтінків: моло-

ді литовці Відмантас Повіліоніс, Ромас Смайліс, юний латвієць 
Майґоніс Равіньш, вірмени Размік Маркосян, Азат Аршакян, мо-
лдаванин Джику Гімпу, євреї Михайло Хейфец, Борис Пенсон, 
Михайло Коренбліт, узбек Бабур Шакіров, росіянин з Естонського 
Демократичного Руху Сергій Солдатов, українець, який 29 років 
прожив у Великобританії, Микола Будулак-Шариґін. Під кінець 
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року до нас перекинули з Барашево Володимира Осипова, редак-
тора російського християнського журналу «Вече». 
З українських «дисидентів» на той час тут були харківський ін-

женер Ігор Кравців, який почав українофільствувати у тридцять 
років, чим викликав підозру влади. За передрук декількох сторінок 
праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», за декілька 
телефонних розмов має 5 років ув'язнення. Ігор був одним із най-
цікавіших Василевих співбесідників, хоч у дечому вони мали різні 
погляди. Пам'ятаю, був я присутній при одній їхній принциповій 
розмові: Ігор намагався переконати Василя, що йому треба побе-
регти себе, не бути в стані постійної конфронтації з адміністрацією, 
зрештою, він повинен усвідомлювати, що не належить лише са-
мому собі: наш народ, може, он скільки тужився, щоб народити 
Василя Стуса, а він візьме та й згине в черговій голодівці, від якої 
міг би утриматися. Сам пан Ігор мусив дуже оглядатися на свої тили, 
бо йому постійно боліла голова. Василь же був безкомпромісний. 
Щойно з Володимирської в'язниці повернувся Микола Буду-

лак. Він родом з Вінниччини. У 15 років вивезли його до Німеч-
чини на роботу. Потрапив у зону британської окупації і виїхав до 
Британії, де закінчив університет у Кембріджі. Жив без громадян-
ства, бо його там важко було набути, але це не заважало йому ро-
з'їжджати по Європі у справах своєї фірми. А от 1969 року приїхав 
до Москви – і тут раптом виявили, що він радянський громадя-
нин, який ухилився від виконання військового обов'язку (це у 
15 років, під час німецької окупації!) та ще й шпигує на користь 
Скотланд-Ярду. Це стало потрібним тому, що з Лондона тоді як-
раз було вигнано велику групу радянських службовців за збирання 
недозволеної інформації. Суд пішов на нараду – і не повернувся. 
Через три роки Будулакові повідомили, що сидіти йому 10 років. 
«Нічого, через вас британська королева війну СРСР не оголо-
сить». Пан Микола вільно володіє англійською, французькою, ні-
мецькою, польською, російською, тож Василь мав з ким консуль-
туватися щодо мовних нюансів, перекладаючи Кіплінґа, Рільке. 
Були в 19-й зоні українські дисиденти старшого віку, як-от Ку-

зьма Дасів із Борислава. Замолоду він теж побував на роботах у 
Німеччині, про віщо багато розповідав; Микола Гамула та Микола 
Гуцул з Городенки на Франківщині – типові розповсюджувачі 
українського самвидаву. Загалом на той час українські ряди в 19-й 
зоні поріділи: перевезли на Урал Миколу Слободяна, Петра Винин-
чука, Яромира Микитка; звільнилися Кузьма Матвіюк, Любомир 
Старосольський, Григорій Маковійчук. 
З особливою шанобою Василь ставився до учасників національ-

но-визвольної війни в Західній Україні, не шкодував часу на роз-
питування. А коли старий гуцул Михайло Жураківський, з Ясен�, 
що біля Говерли, діставав у неділю з торби свою дримбу і почер-
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гово награвав та наспівував мелодії, що пахли такою дрімучою 
старовиною, аж серце мліло: «Але вандруй, вандрівочку, але вандруй, 
вандруй…», то Василь геть розчулювався і просив діда грати ще. 
(«Так жалісливо виграє на дримбі, хоч Господа на допомогу клич».) 
Молодший краянин Жураківського, Іван, на прізвище Мирон 

(є такий тип українських прізвищ) теж добував 25 років. Його схо-
пили у 22 роки. Він так і жив зі своїм законсервованим юнацьким 
шанобливим ставленням до старших, ледве чи не обожнюючи ма-
тір, яка недавно померла, і уникаючи розмов про жінок. Ще на вид 
молодий, а вже пройшов такі лихоліття, що волосся дибом става-
ло. Без тіні гордощів розповідав про повстання у таборах на початку 
50-х років: 

– Ми йшли на смерть, жінки під танки лягали, їх кремсали гу-
сеницями, а таки зламали ми сталінський концтабірний режим. 
Тому тепер не можна допустити, щоб вони відбирали в нас одне 
за одним так тяжко здобуте право. 
Для нього, чоловіка глибоко віруючого і широко освіченого, 

що володів декількома мовами, ґречність та інтеліґентність була 
природною, тож не сумнівайтеся, що ось ця історія, яка сталася з 
ним, цілком правдива, хоч може видатися комусь неймовірною. 
Сидів він якось у секції на своїх нарах, обклавшися словника-

ми. Заходить заступник начальника колонії з режиму підполков-
ник Вельмакін (звук «с» зі свистом): 

– Гражданин осужденный, вы почему не встаете и не здорова-
етесь с начальником? 

– У нас першим вітається той, хто заходить. 
Вельмакін прописав Миронові 5 діб карцеру. В'язень відсидів 

їх, не прийнявши ні рісочки їжі, ні краплини води. 
Через деякий час ситуація повторилася – 10 діб. Мирон провів 

їх так само, рятуючись тільки молитвами. Він ледве вийшов із ка-
рцера і впав. Його підібрав Михайло Жураківський і виходив. Від-
поював чаєм, притискуючи язик ложечкою, бо того язика було 
повен рот. Після того Мирон якось ніби постарів і перестав грати 
з хлопцями у волейбол. 
Ми питали, як то він зважився на «суху» голодівку. Адже відо-

мо, що так можна померти навіть на третю добу від обезводнення 
організму, від згусання крови може утворитися тромб, можна от-
руїтися власними шлунковими соками. Що ж до звичайної голо-
дівки, то незворотні процеси – «самопоїдання» організмом менш 
важливих органів – настають десь близько сорокової доби. Хоч і 
припини голодівку – ти вже все одно смертник. Недарма ж Ісус 
Христос голодував у пустелі 40 діб. У Святому Письмі нема нічого 
випадкового. Згодом, 1980 року, голодували хлопці з ІРА (Ірланд-
ська Республіканська Армія) на чолі з Робертом Сендсом. Домагали-
ся статусу політв'язня. Але «залізна леді» Марґарет Тетчер була непо-
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хитна. Роберт Сендс під час голодівки був обраний депутатом парла-
менту. Десятеро їх померло, решта припинили голодівку. Найменше 
прожив один – 39 діб, найбільше – 69. Певно, що в британських 
тюрмах умови були дещо ліпші, ніж у російських карцерах. 
Ось Микола Кончаківський – здоровенний вуйко з Рудників 

під Миколаєвом на Львівщині. Він «катає балани» (колоди) на 
пилорамі. Пам'ятаю, щойно мене привезли сюди 12 квітня 
1974 року, він одним із перших підійшов до мене, привітав, спи-
тав, скільки років я привіз (про справу питати не прийнято), по-
батьківському поклав мені руку на плече і мовив: 

– Нічого, пане Василю, відсидите не гірше людей. Я ось уже 
трийцять п'ять років воюю. Як пішов у 39-му в польські жовніри, 
так донині. Уже мої двайцять дев'ять років скоро скінчаться. 
Як почув я таке – мої 4 роки, що здавалися дуже великим тер-

міном, раптом зіщулилися і стали такими жалюгідними… Згодом 
пан Микола розказував, що в нього є три могили: у Польщі на 
обеліску захисників Речі Посполитої, а ще двічі рідня одержувала 
вістку, що він упав, і справляла панахиди по ньому. Досидів пан 
Микола свої 29 років восени 1977, повернувся додому і через мі-
сяць помер… 
Ще треба згадати литовського партизана Людаса Сімутіса, який 

теж спілкувався з молодшим поколінням, не боячись переслідувань. 
Оце, либонь, і було наше найтісніше коло, яке збиралося по 

неділях та по святах «на чай», хоч той чай був лише приводом, для 
відведення ока наглядачів, котрі часом розганяли подібні зібран-
ня, особливо перед акціями протесту та совітськими святами. Тут 
обговорювалися всі новини, тут відбувалися прецікаві бесіди, які 
зараз я міг би хіба заново конструювати, бо переказати дослівно їх 
не годен. 
Я прийшов з етапу дуже ослабленим, та, на щастя, осінь 

1976 року була на диво грибною. У робочій зоні всюди росли опе-
ньки, під колодами та дошками – печериці. Я наловчився збирати 
гриби як ніхто. Ігор Кравців чистив їх, а Роман Семенюк варив, 
ховаючись десь по закамарках, яких у цій зоні було багато. Не раз ми 
й «горіли» на цій справі, а все ж трохи підживилися на дурничку. Бо 
харч у їдальні був такий, що й згадувати не хочеться. А хліб був 
добрий тільки тоді, коли в зоні згоріла пекарня і нам місяців два 
привозили людський, а не зеківської спецвипічки. Зазвичай на ті 
гриби ми запрошували Стуса, Будулака, Кончаківського. 

– Хайма,– сказав Василь.– Десь мені в тих «Ґазах» вшили зеків-
ський шлунок. Тільки баланду приймає, а людського харчу – ні. 

«Хайма» – то Василеве слівце, що, як він мені жартома пояс-
нив, мало скорочено означати «хай катують чорти його маму». 
Там, за чаєм, вироблялася наша оцінка подій та причин, що 

привели нас, чергове покоління, яке дістало назву «шістдесятницт-
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во», в совєтські концтабори. Оскільки я був у нашому колі чи не 
наймолодшим, то, зрозуміла річ, сідав коло столу завжди скраєчку, 
за що Василь прозвав мене «скраєчкусид». Отак приблизно почу-
вався я й у шістдесятництві: ніби підскочив і вхопився за вищий, 
ніж мені належалося, щабель, та й вишу, звісивши ноги й думаю-
чи, як би його підтягнутися, коли сили не вистачає. Бо ж провід-
ними діячами шістдесятництва були люди років на 10—20 старші 
мене, з моїх однолітків були в таборах одиниці. Мені здавалося, що 
з кола студентів-філологів Київського університету, які гуртували-
ся в СІЧі (Літературна студія імені Василя Чумака, її засновника-
ми були колись Василь Симоненко, Іван Драч, Тамара Коломієць) 
багато хто мав достатньо шансів у 1972—1973 роках бути заарешто-
ваним, але чомусь «в опричноє попав число» саме я. Може, тому, 
що мені поталанило на старших друзів, які всі п'ять моїх студент-
ських років давали мені читати літературу українського самвидаву, 
а я, конспіруючись та прикриваючись комсомольським значком 
(був навіть групкомсоргом), давав її читати буквально десяткам сво-
їх друзів. І ніхто мене не заклав, із чого потім вельми дивувався 
слідчий Микола Цімох: 

– Чого ж мені ніхто ніколи нічого не дав, коли я десятьма рока-
ми раніше вчився в університеті на юридичному факультеті? 

– Бо я вибирав порядних людей… 
Тож, не з'являючись на велелюдді, скажімо, на Шевченківських 

святах 22 травня, не вельми учащаючи до музею Івана Гончара, не 
бравуючи вишиванкою (бо й не мав її), не заводячи особистих 
знайомств із «проводом», я тим часом зазнав майже всі справи 
руху опору, я мав у руках майже весь тодішній самвидав: «Щоден-
ник» і вірші Василя Симоненка, «Возз'єднання чи приєднання» 
Михайла Брайчевського, «Інтернаціоналізм чи русифікація?» Івана 
Дзюби, «Собор у риштованні», «Іван Котляревський сміється», 
«Остання сльоза», «На мамине свято» Євгена Сверстюка, «Більмо» 
Михайла Осадчого, блискучі есеї Валентина Мороза «Репортаж із 
заповідника імені Берії», «Серед снігів», В'ячеслава Чорновола – 
«Як і що обстоює Богдан Стенчук», «Лихо з розуму», усі п'ять ви-
пусків «Українського вісника» та багато іншого. 
Арешти 12 січня 1972 року були для мене тяжкою драмою: лю-

ди, які були для мене провідними зірками, раптом виявилися за 
чорним обрієм. Мовчати було несила, але й діяти на їхньому рівні 
я ще теж не міг, тим паче, що, закінчивши того року університет, 
мусив їхати на село вчителювати. Ніде нікого. Щож, треба потро-
ху готувати нове покоління, тим паче, що перед тобою ще чисті, 
незаймані душі, які здатні сприймати на віру. Та провчителював я 
всього півроку: у 20-ту річницю смерти Великого Деспота, 5 бе-
резня 1973 року, мене заарештували в селі Ташань Переяслав-
Хмельницького району на Київщині і скоро приєднали до справи 
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Василя Лісового та Євгена Пронюка. Небезпідставно, бо навесні 
1972 я допомагав їм видати черговий, шостий випуск «Українсько-
го вісника», яким сподівалися відвести звинувачення від заареш-
тованих, а також допомагав Лісовому виготовити кількадесят від-
битків його відкритого листа до депутатів Верховної Ради УРСР 
на захист заарештованих. (Він опублікований у ч.8 журналу «Зона» 
1994 року). 
Щоб читач не подумав, що я написав спогади про себе, а не 

про Стуса, пропущу тут власну справу, а означу лише найцікавіші, 
суспільно важливі моменти. 
На нашому суді в листопаді – грудні 1973 року прокурор Ма-

каренко прорік, як він думав, з іронією: 
– Це були великі вожді малого руху. 
Та він мав рацію. Невеличке коло одержимих національною 

ідеєю людей, що «наросли з малих, худеньких матерів» (М. Вінгра-
новський) після голодомору, війни, репресій, пробуджені провес-
ним вітром, що війнув після ХХ з'їзду КПРС 1956 року, зігріті 
батьківською рукою Максима Рильського, – вони ще не розгорнули 
великого національно-визвольного руху. Вони ще варилися самі в 
собі, перетягуючи нитки з років 20-х через тридцятилітню пустелю 
в своє обікрадене сучасне. Вони не йшли надто далеко. Хоч гурту-
валися довкола «Українського вісника», проте геть проганяли думку 
створювати організацію. Підпільних груп на Вкраїні проростало 
чимало, але жодна не встигала розгорнутися поза десяток-другий 
членів, як її арештуоввали. Шістдесятники ж трималися, мені зда-
ється, на особистих приятельських стосунках. Євген Сверстюк 
якось ословився: «Коли докупи збирається так багато таких славних, 
талановитих, добрих людей, то щось із цього буде». Але вони га-
дали, що ще не час виходити на велелюддя, хоч і ховатися від лю-
дей – ще гірше. Де підпілля – там недовіра. Осердям цього кола 
в Києві були Іван Світличний, Іван Дзюба, Євген Сверстюк, В'ячес-
лав Чорновіл. 
У 1970 році почав виходити «Український вісник», редагова-

ний, як тепер відомо, В. Чорноволом. У машинопису, зовсім не-
величким тиражем. Ілюструвався фотознімками. Але вороги наші 
достойно його оцінили, бо розуміли, до чого йдеться. Ходили чут-
ки, що з Іваном Світличним мав розмову сам голова КГБ УРСР 
В. Нікітченко, який сказав: «Ми терпіли вас, доки ви не організу-
валися. Тепер, коли у вас є журнал, а це ознака організації, ми 
мусимо вжити проти вас заходів». Говорили, що ніби Нікітченко 
вчився колись разом з дружиною Світличного Леонідою Павлів-
ною, ставився до Івана з повагою. Поповзли чутки про можливі 
арешти, про список на 600 чоловік. У листопаді 1970 року Нікітченка 
як надто лояльного замінили привезеним із Москви В. Федор-
чуком. Казали, що П. Ю. Шелест був проти нього, але й Шелес-
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тові дні були вже пораховані: зібрати компромату проти нього са-
мого було нічого не варт, і він погодився на арешти. Шукали при-
воду. Хоч у 5-му числі «Українського вісника» було заявлено, що 
видання його припиняється, це не врятувало шістдесятників. 
Приводом для арештів стала, як завше, політична провокація. 
Під кінець 1971 року через Прагу і Львів приїхав до Києва 

бельгійський громадянин, член Спілки Української Молоді Яро-
слав Добош. Як мені стало згодом відомо від моїх однокурсниць, 
лемкинь із Пряшева Мариї Гостової та Анни Коцур, він зустрічав-
ся з Анною в Празі, вона дала йому номери телефонів кількох ки-
ян і львів'ян. Згодом у матеріялах, які були долучені до нашої 
справи зі справи Світличного, я вичитав, що той Добош мав теле-
фонні розмови та зустрічі зі Світличним та ще з кимось просто в 
готелі та на вулиці. Нічого особливого не обговорювалося, тож ні-
якого значення приїздові Добошева ніхто не надавав. Анна вже в 
Києві дала Добошеві фотоплівку «Словника українських рим», 
якого за довгі роки неволі уклав Святослав Караванський. Словник 
знали фахівці, декілька кафедр рекомендували його до друку. Але 
ж автор був знову в неволі – отже, словник автоматично ставав 
«крамолою». Згодом у пресі він фіґурував як «один антирадянський 
документ» (див. ґаз. «Літературна Україна» від 6 червня 1972 р.) 
Добош повертався додому під Новий рік, його заарештували, зви-
нуватили у шпигунстві. Він перелякався і порозказував, з ким ба-
чився і про віщо говорив у Києві та Львові. Ксерокопія його заяви 
була у нашій з Лісовим та Пронюком справі. Якби вона була пов-
ністю опублікована (у совпресі подавали шматки з відповідним 
тлумаченням), то всі переконалися б, яку недолугу справу затіяла 
кагебня під командуванням Федорчука. Але нічого: привід був. 
Київ сколихнула чутка: 12 січня заарештовані Іван Світличний, 
Євген Сверстюк, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Зіновія Фран-
ко, Микола Холодний, Олесь Сергієнко, Леонід Плющ, Василь 
Захарченко, Леонід Селезненко, Микола Плахотнюк… У Львові – 
Ірина Калинець, Стефанія Шабатура, Іван Гель, згодом Ігор Ка-
линець,… Називалися десятки прізвищ. Ґазети «Радянська Украї-
на» та «Правда Украины» 15 січня подали повідомлення на кілька 
рядків про арешт Добоша, а 11 лютого – на кільканадцять рядків, 
що закінчувалося приблизно так: «За проведення на території 
УРСР антирадянської пропаганди та агітації і у зв'язку зі справою 
Я. Добоша, заарештовані І. Світличний, Є. Сверстюк, В. Черновол 
та ін.». Саме так: «Черновол». А за «та ін.» стояли десятки людей, 
сотні обшуків, тисячі викликів на допити, звільнення з роботи, 
вигнання з вузів, викидання з черг на квартири, недопускання 
дітей заарештованих чи хоч якось причетних до вищої освіти… 
Зарештували Бориса Ковгара. Затримали були Анну Коцур, потім 
вона якийсь час сиділа в чехословацькому консульстві, ніби воно 
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було якимось прихистком після окупації цілої країни… Затри-
мували і випускали Івана Дзюбу, а 18 квітня таки заарештували. 
18 травня заарештували Надію Світличну… «Шпигунства» ніко-
му не інкримінували, тільки «антисовєтську аґітацію і пропаґан-
ду», але вибачитися публічно за це згадані газети досі не вважають 
потрібним. 
Київ спаралізований. Я, тоді п'ятикурсник української філології 

Київського університету, переживав ті події як особисту трагедію. 
Василь Лісовий, філософ, з яким я близько зійшовся, ще коли був 
першокурсником, а він аспірантом викладав нам логіку й оці всі 
роки давав мені читати український самвидав, ходив аж чорний. 
Якось він попросив мене допомогти: є думка видати черговий но-
мер «Українського вісника», щоб відвести звинувачення від заа-
рештованих. Я купував папір, щось кудись перевозив. Але коли я 
дістав у свої руки весь «тираж» (якийсь десяток відбитків маши-
нопису на тоненькому папері) і поїхав на квартиру сестри, щоб 
вичитати його і розікласти – я почувався, що оце в моїх руках 
зараз найважливіше, що є в Україні. Було там повідомлення про 
арешти, подавалися короткі відомості про заарештованих. Далі публі-
кувався лист Бориса Ковгара до слідчого КГБ полковника Даниленка 
про те, як його, Ковгара, «запустили» в середовище шістдесятників, 
щоб доносив. Це він деякий час і робив, але потім, переконавшись, 
що має справу з найкращими в Україні людьми, намагався відмо-
витися від ганебного ремесла. Але своїх «відщепенців» кагебісти 
карають особливо немилосердно: Борис Ковгар просидів десять 
років у психіятричці особливо суворого режиму. 
Навесні 1972 року Василь Лісовий сказав мені, що готує від-

критого листа до депутатів Верховної Ради УРСР з протестом про-
ти арештів. Не можна, сказав, щоб усі промовчали, комусь потрі-
бно виступити на захист. Я читав і – без дозволу автора, удвох з 
Петром Ромком – переписав його недовершений варіянт. (Оста-
точний варіянт «Відкритого листа до членів ЦК КПРС і ЦК КП 
України опубліковано в журналі «Зона», № 8, 1994 р., с. 125—148). 
Лист закінчувався так: «Добоша звільнено, а «справа Добоша» – це 
вже просто справа, обернена проти живого українського народу і 
живої української культури. Така «справа» дійсно об’єднує всіх заа-
рештованих. Але я вважаю себе теж причетним до такої справи – 
ось чому прошу мене також заарештувати і судити». Що й сталося 
6 липня 1972 року. 
Я знову виконував технічні операції, зустрічався у цій справі з 

Євгеном Пронюком, з друкаркою. Але лист не став тоді набутком 
гласности, бо замість мене забирати відбитки до друкарки поїхав 
Є. Пронюк. Його затримали в дорозі того ж 6 липня, а я з тяжким 
серцем поїхав на Переяславщину вчителювати. Чекав я своєї черги 
вісім тяжких місяців, про які слід буде колись написати окремо. 
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Не можна сказати, ніби я не розумів, що є «злочинцем» проти 
існуючого ладу, бо завжди і всюди поширював правду про його 
антиукраїнську сутність, чим справді підривав його. А все ж мене 
не покидало подивування: невже Лісовий, Світличний, Дзюба, Свер-
стюк, Мороз, Стус, про яких я так багато чув і такі добрі їхні тво-
ри читав, та й я разом з ними – оце ми і є «особливо небезпечні 
державні злочинці»? Як у них язик повертається таке говорити? 
Ні, це ніби не про нас, це ніби сон, це ніби за склом… 
Щирість і наївність наша нам же і шкодила на слідстві та в су-

ді: ми не вміли брехати! Навіть не сказати правду – і то нам було 
тяжко. Я був захоплений Євгеном Пронюком (до того я його ли-
ше двічі бачив), коли ознайомлювався з матеріялами нашої спра-
ви: довжелезні запитання, а відповіді всі одинакові: «Запитання 
зрозуміле, відповідати відмовляюся з етичних міркувань». Бо ж 
ідеться про нормальну поведінку, нормальний вчинок і добру ду-
мку – а їх розцінюють як злочин! Я нарікав трохи на старших: 
чого ж вони не навчили мене, як поводитися на випадок арешту. 
Та потім виявилося, що вони, здебільшого, й самі були такі ж не-
обізнані. А бандочка ж школу кінчала, як нас ламати! 
Ми йшли з відкритою душею до свого реченця, не почуваючи 

себе злочинцями і не вміючи брехати. А правда не здавалася нам 
страшною. Нас дурили і шантажували психіятричкою. Я вжах-
нувся перед перспективою у свої 24 роки стати людиноподібною 
худобиною і почав дещо розказувати. Дехто з друзів має на мене 
серце. Ніхто не знає міри свого гріха, може, мені належиться ще 
мільйон років чистилища – але нехай вони милосердно зважать, 
що більше тринадцяти років я покутував саме ці гріхи, і в годину 
радости простять. Це була жахлива наруга над нашими несквер-
ними душами. 
Коли в грудні 1973 року прокурор В. Макаренко лудженим го-

лосом прорік: «Підсудні Пронюк, Лісовий, Овсієнко, вступивши в 
злочинну змову…», я мимоволі зиркнув у залу, чи не сміється хто? 
Бо хіба це про нас? Ні, ніхто не осміхнувся. У залі – лишень де-
рев'яні фізіономії «спецпубліки». Тільки на бідну голову мого ба-
тька падає каменюччя незрозумілих йому слів. Він сидить приго-
ломшений. 
Захисник Пронюка Кржепицький почав свою промову так: 
– Усі ми, адвокати, цілком і повністю поділяємо той гнів і обу-

рення, з якими товариш прокурор… 
Моя адвокатка Гертруда Денисенко перед судом схиляла мене 

до каяття: 
– Звичайно, ви розумієте, що ваша діяльність для Радянської 

влади – що комариний укус для слона. 
– Авжеж. За це комара убивають. 
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Ще раніше своєму слідчому Цімоху я дорікнув було: 
– Невже ви не розумієте, що творите? 
– Нічого, – була відповідь, – наша справа нас переживе. 
Не пережила, Миколо Павловичу. Здох ваш слон, Гертрудо Іва-

нівно. І від наших «комариних укусів» також. Ці безбожники не 
боялися кари Господньої, а про ганьбу, яку поклали на рід свій, 
не думали. Тепер вони, мабуть, «на заслуженому відпочинку», 
отримують добрі пенсії від держави, проти постання якої запекло 
боролися. Або будують «правову українську державу» разом із суд-
дею П. Г. Цупренком, котрий, засудивши нас, став Першим за-
ступником Голови Верховного Суду УРСР і був ним навіть у пер-
ші роки незалежности. (Прим. Помер десь 1993 року). Авжеж, вони 
цінні фахівці… Але я би не сказав, що вони добрі фахівці. Адже 
твердиня, яку вони захищали, впала. То вони й Україну завалять! 
Не накликаю на них проклять і не прагну, щоб вони тепер сиділи 
там, куди вони нас запроторювали, але нехай би вони на старості 
літ заробляли собі на хліб насущний не юридичним ремеслом, а 
серпами або молотами. Не паперовими, а справжніми. І нехай 
люди кивають на них головами і показують пальцями на їхніх ді-
тей. Бо за гріх треба відповідати до сьомого покоління. 
Оце атмосфера 1972—1973 років, коли фабрикувалася справа 

Василя Стуса. 
Василь Стус зрідка згадував окремі епізоди своєї справи. 

А якось показував знімок, зроблений у Львові на Коляду 
1972 року, 9 січня. Стоїть, прихиливши голову до одвірку. Люди за 
святковим столом. Там є Михайло Горинь, Стефа Шабатура, Іри-
на Калинець, Любомира Попадюк, Олена Антонів і ще хтось. Че-
рез три дні Василь, Стефа та Ірина будуть заарештовані. «Так тоді 
мені маркітно було на душі», – сказав Василь. Той настрій відтво-
рений в «Образку спомину», написаному, мабуть, у Мордовії: 

Уже тоді, коли, пірнувши в ліс, 
ти пив пожадно тугу підкарпатську, 
востаннє причащаючись його 
правікової чужості, що склиться 
і не пускає ближче, вже тоді, 
посовгнувшись на глеюватих надовбах, 
колючим тремом бралася нога 
і терпло серце… Вже тоді, як вечір 
плекав твою самотність феєричну 
між постатями феєричних пройд 
(пітьма убгала в жовті колби спогаду 
похнюплені тягучі ліхтарі) — 
передчуття біди в твій слід ступало 
і начування бігло наперед. 
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Спаскуджене парсунами п'яниць, 
розпусників, повій, заброд ссавущих 
і пришелепкуватих земляків, 
це грішне без гріха глухе містечко 
тряслось, гойдалось, мов драговина, 
під шептами байдужих баляндрасників, 
волівши догодити всім і вся – 
яким війнуло холодом на мене 
в цій вичужілій вітчині, отут, 
де край мені здавався серцем серця, 
і стогін крові обрій знакував! 

Не знаю, яке містечко відвідав Стус, окрім Львова, чи не Трус-
кавець, але ця «чужість, що склиться», «край, що здавався серцем 
серця», бо ще тут чути «стогін крові» повстанців, що для нас, над-
дніпрянців, засвідчував неперервність наших визвольних змагань 
(«обрій знакував»), вказує, що то галицьке містечко, як і вся 
Україна, вихолощене репресіями та окуповане чужинцями. 
Ми, наддніпрянці і галичани, що сиділи по мордовіях, сибірах, 

уралах, мали можливість переборювати оту відчуженість, яку нам 
нав'язали «заброди ссавущі», поділивши нас кордонами. А весь 
наш народ нескоро її подолає. Навіть Левко Лук'яненко якось ка-
зав мені про це: приїхавши на роботу в Галичину 1959 року, де-
який час відчував, що цей край для нього «ніби за склом». 

Уже тоді, коли твій рідний люд – 
ці милі, грішні, славні, чесні лиця – 
зашелестіли, засичали разом 
над головою в тебе, вже тоді, 
коли в осонні дорогих околиць 
ти чув тривожний безрух, а вода 
здубілими артеріями бігла, – 
на тебе коні мчали (він це, він! – 
вкрай спантеличені казали здвиги 
і жовті пальці тицяли в твій бік) – 
будучина писала навмання 
твоє сьогодні вкрадене. 

Лихі передчуття – не марнота, бо стеження за кожним було 
тотальним, і хто зна, де легше: бути під конвоєм чи під таємним 
наглядом, коли тебе можуть схопити кожної хвилини. 

Тоді вже, 
коли останні строїлись Святки 
(Свят-вечір був, і коляда, і гамір 
диточої дзвінкої коляди), 
ти чув про це. Коли незнаним Львовом 
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ішов наздогад, близячи свій час 
(аж ось, аж ось ти, мить прощання, 
що обігнала зустріч), вже тоді, 
коли, сподіючись щасливих зичень, 
нас виглядали сонми хорих з клініки, 
а урочистий вікопоминий спів 
був греблею для гомінких трамваїв 
і перехожих спізнених, збагнув я: 
це все – одне прощання понадмірне 
з землею, з світом, з вічністю, з буттям. 

Плодом тривалих роздумів над долею покоління і цілої України 
був вірш, позначений у рукописі номером 63: 

У темінь сну занурюється шлях. 
Все вище й вище засягають води 
Терпкого забуття. Все ближче край. 
Дивлюся в порожнечу днів і літ  
і думаю: де та межа, котрою 
вертається утрачена душа 
у прапервні. У паділ тих розкошей, 
які сурмили молоді літа. 
Камо грядеши? Неслухняний крок 
пізнав себе у цій ході невтішній, 
а ти лише в його ступаєш слід! 
І вужчає благенька смужка літ, 
мов тінь твоя тобі іде назустріч 
і врочить, врочить: ось і заломилась 
твоя дорога. Темінь. Прірва. Край. 

В одній із розмов Василь аж зобразив ситуацію, яка склалася 
на 1972 рік. Ось так, казав, піднесли ми ногу, щоб ступити крок, 
але не зважилися, роздумуючи, а чи пора ступати? Чи годні ми 
взяти на себе вищу відповідальність? Саме під той момент і підтя-
ли нам другу ногу. Тож розрахунок КГБ був правильний і точний: 
утяти саме зараз, обійтися «малою кров'ю», бо завтра буде пізно: 
«великі вожді» розгорнуть великий рух, який зупинити можна буде 
хіба що масовими репресіями. 

Зайди за ґрань. Нам надто тяжко жити 
непевністю мети. Напівступою, 
як над собою винесений крок 
задумався і скляк. Напівбажання 
на півваганні втяте. Гони меж 
ховаються за пагорби терпіння 
і невидимі для зухвалих мет 
простертості. 
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Передумуючи минуле, хочеш у ньому щось виправити, бо ж ба-
чиш, що не так воно мало бути, що не виправдав ти надії: 

О, що, коли б той край 
пізнав дробинність нашу? Що б то стало – 
горі – горою бути? Що б то нам 
посовгнути – ці межигони часу, 
пасматі межигони живоття, 
коли змарнілі постаті снаги, 
ці бурі пристрастей попопелілих 
раптово окошилися на нас. 
І хочеться сягнути за крайчасу, 
за прапервні. О що б то нам прямитись 
поверненням у смерть. О що б то йти 
узгір'ям долі в верхогір'я крику, 
яким прорвався тверді першотвір 
і збурив певність німоти і тліну! 
О ті нестерпні виходи за ґрань 
привсюдности! О ті наломи ляку, 
о та зухвала згага самовтеч, 
жага згоряння, спалення, авто- 
дафе. Та паморозь терпінь 
і вічна недоторканість дерзання, 
рух руху руху. Те безмежжя сил, 
розбурханих од болю молодого. 
Ті парури зусиль, та виднота 
себеявлення, та оглухла прірва 
обрушення і заступання за 
видиму смерть, аби тороси муки 
ліпили лона квітам… Оце ти є, 
непевносте. Оце ти є, дорого, 
котра прожогом навертає нас 
до серця серця, ув аорти шалу, 
де безбережжя голубиний гуд. 

У вірші «Ярій, душе...» Василь болів: 

Бо мало нас. Дрібнесенька щопта – 
лише для молитов і всечекання. 
Застерігає доля нас зарання, 
що калинова кров така крута, 
така терпка, як кров у наших жилах… 

І каявся перед образом Алли Горської: 

Не вистояли ми. Прости. 
Прости. Не вистояли ми, 
малі для власного розп'яття. 
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Крах надій, передчуття ранньої смерти – печать, якою позна-
чено багато віршів Стуса вже мордовського періоду. Він знав свою 
долю: 

Ми канемо у вічність молодими… 

І тільки просив: 

Сподоб мене, Отче, високого краху… 

Згадував Київ, який був йому дорогий насамперед найдорож-
чими людьми. Оцей вірш, казав, виношувався йому років сім: 

Роєм птиць 
Благословенна свінула Софія, 
і галактичний Київ спижовіє 
у мерехтінні найдорожчих лиць… 

Згадував Івана Світличного, у присутності якого, за словами 
Василя, останній дурень говорив розумні та добрі речі, хоч би Іван 
ні слова не сказав, а тільки був присутнім та усміхався в вуса. 
І геніяльного, за висловом Стуса, Івана Дзюбу. А я пригадав, як 
начальник київського «кагеб'ятника» (тюрма КГБ) підполковник 
Сапожников власноручно носив нам по камерах номер «Літерату-
рної України» від 9 листопада 1973 року з «покаянною» заявою 
І. Дзюби, де він шкодував, що мимоволі завдав шкоди рідній дер-
жаві. Заява, втім, була доволі витримана, нікого не зачіпала, не те 
що заява Миколи Холодного від 4 липня 1972 року. Або покаянні 
Зиновії Франко, Леоніда Селезненка. Скільки поламаних, знівечених 
душ! Та окремої розмови потребує про Василева оцінка Івана Дзюби. 
То було найгучніше ім'я з-поміж шістдесятників, хоча вужче 

коло добре знало, що весь український Київ насправді обертався 
довкола Івана Світличного. Та багатьом здавалося, що булава ви-
щої відповідальности за Україну впала саме на Дзюбу – завдяки 
його праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?», яка з кінця 
1965 року ходила по Вкраїні у машинописах, а поза Україною ви-
йшла в перекладах декількома мовами. То була справді «Біблія» 
цілого покоління епохи прощання з комуністичними ілюзіями. 
Дзюбина праця стала міною під «ленінську національну політику 
КПРС». Вона написана ніби з ленінських позицій, але перед чи-
тачем розкривалася така «практика національного будівництва», 
що він не міг не засумніватися й у теорії. Я розповів Стусові, що 
на моєму з Лісовим та Пронюком суді прокурор Макаренко ска-
зав, що Дзюбі вже надокучило політикувати, він хоче повернутися 
до своєї справи, до літературознавства (це ж початок грудня 
1973 року, це ж щойно опублікована його «покаянна»). Що ніби 
то Дзюба казав: одна україномовна піонерська пісня більше варта, 
ніж увесь наш самвидав; може, п'єса Корнійчука, якого ми всі так 



 163

дружно не любимо, робить для України зараз більше, ніж… Не 
пригадую вже, що. Треба б у кагебістські архіви підглянути. Але ж 
іще й архіви Івана Грозного не розсекречені… Я розпитував Васи-
ля, що то за «нарада у верхах», про яку говорив прокурор Макаре-
нко. Бо виходило, що то була розмова у Стусовому помешканні на 
Львівській, 62, яку кагебісти повністю записали і майже не крию-
чись цитували під час слідства. «Але я щось не пам'ятаю такої ти-
ради Дзюби», – казав Василь. 
Іванові Дзюбі в 1973 році присудили 5 років таборів суворого 

режиму, але до табору не повезли, випустили зі слідчого ізолятора – 
і він пропав для України на 10 років. Як і засуджені та посаджені 
до психіятричок. 
Мене ото звозили до Києва влітку 1976 року і я привіз свіжі 

новини про Івана Дзюбу. Наш київський кагебістський наглядач 
Гончар подарував мені збірку Івана Драча «Київське небо», яка 
була відзначена Шевченківською премією, бо там було декілька 
віршів про Леніна. «А міг би й сидіти», – казав Гончар виважено. 
А ще дав прочитати нову книжечку Івана Дзюби «Грані кристала», 
де був один-єдиний «покаянний» абзац, а решта тексту – статті про 
письменників народів СРСР. І жодної – про українських. Отже, 
йому заказано писати про українську літературу. (Згодом під та-
кою ж назвою вийшла груба книжка, у твердій обкладинці. Забі-
гаючи наперед, скажу, що першою на українські теми – рівно 
через 10 років – з'явилася його стаття про Миколу Вінграновсь-
кого в «Літературній Україні».) 
Як тепер бачу: стоїть Василь під бараком зі свіжим номером 

журналу «Вітчизна», перебігає очима Дзюбину статтю про якого-
небудь Ювана Шесталова чи Юрія Ритхеу і мовить: «Крейсер у ка-
люжі… Бідний Іване, що з тебе зробили…» 
Коли хто-небудь надто критично говорив про Іванову «покаян-

ну», Василь якомога чемніше зупиняв: «Не знаєте ви, чого він за-
знав під час слідства. Адже на нього, як на найзначнішу фігуру, і 
тиск був найбільший». – «Але ж він був уже прапором, треба було 
вмерти, а не здатися, нехай хтось інший міг покаятися, але не він, 
що є автором такої епохальної праці». – «І все ж у мене язик не 
повертається осудити його. А хто тут не побував – той нехай про 
це й писнути не сміє». 
Ще раз забігаючи наперед, скажу, що вже на Уралі, в 1984 ро-

ці, Василь тішив себе, що лист, якого він таки написав Дзюбі 
1975 року, пропав, не був ніде опублікований. Помилився Василь. 
Недавно я бачив його «Відкритого листа до Івана Дзюби» опублі-
кованим у книжці: Василь Стус в житті, творчості, спогадах та 
оцінках сучасників. Балтимор–Торонто: Смолоскип, 1987. – С. 69—71. 
(Див. також: В. Стус. Твори в 6 т., 9 кн. – Львів: Просвіта, 1994—
1999. – Т. 4. – С. 441—443.) 
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Казав у Мордовії: «Якби отут, у цьому пеклі, хтось із нас напи-
сав «покаянну», щоб урятуватися (я собі такого не дозволю), то я 
б і слова не сказав». Але як дотепно кпинив він з Олеся Бердника, 
коли той викупився «покаянною»! («ЛУ» від 17 травня 1984.) Уже 
на Уралі згадував Василь і свого кума Василя Захарченка, якому з 
Колими послав у відповідь на покаянну заяву в тій же «ЛУ» теле-
ґраму з двома словами: «Фе, Василю!». Ще інший випадок. Кучи-
но, Урал, Василь Федоренко, який за якихось 30 років виснажив-
ся сидіти, «спрацював» на «кума», видав якусь писану річ Левка 
Лук'яненка, приготовану для передачі на волю. За це Левка з без-
камерного режиму, де він пробув усього два місяці, кинули до ка-
рцеру і до кінця терміну повернули назад у камеру. Федоренко 
боявся, щоб Левко через побачення з дружиною не сповістив про 
це на волю. Василь випадково почув їхню розмову, що велася че-
рез кватирку, а потім з робочої камери через кватирку таки драж-
нив Федоренка, коли той поруч, за два метри від камери, гуляв 
у дворику: «Левко, Левко, не кажи Наді, що я сука…» 
А це ось окремі мордовські епізоди. 
Сидимо якось на лавці. Мимо проходить стукач із котом на 

руках. 
– Як ти думаєш, Василю, кому в лаґері найкраще живеться? – 

зумисне голосно питає Василь. І сам же відповідає: 
– Котам і сукам. 
Стукач хутенько забирається геть. 
Десь у грудні 1976-го викликають Василя та мене фотоґрафува-

тися: йому скоро на заслання, а мені додому. Пропонують надіти 
півпіджака та півсорочки з краваткою – щоб бути на знімку ніби 
в цивільному. 

– Якщо держава не соромиться тримати мене у цьому одязі, 
що на мені, то я, навпаки, радо пишався б у ньому й у радянсь-
кому паспорті. 
Так і фотоґрафуємось. 
У характері Василя мене вражала абсолютна безкомпромісність 

його зі власним сумлінням. Ось така ситуація. Юного латвійця 
Майґоніса Равіньша за невиконання норми виробітку посадили до 
карцеру. Хлопець геть недужий, з носа і з вух йому тече, очі сльо-
зяться, а там його теж примушують на голоднім пайку виконувати 
норму виробітку. Повідомити про це на волю нема можливости, 
тому затівати якусь акцію протесту марно, але Василь каже: 

– Як собі хочете, а я робитиму, як вважаю за потрібне. 
І розпочинає голодівку. Мимоволі тягнешся за ним. 
Якось розпитував я Василя, що то за праця, про яку я чув, ще 

студентом будучи, і назву якої гебісти переклали у вироці «Феномен 
суток». «Доби», тобто епохи. Василеві чомусь не хотілося про це гово-
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рити, а все ж казав, що то праця аспірантських часів про Павла Ти-
чину, про геніяльний талант поета і про нице падіння його, коли 
почалися репресії. Запам'ятався мені один епізод із розповіді Василя. 
Після арешту Людмили Старицької-Черняхівської (січень 1930) двоє 
письменників здибали на вулиці Павла Тичину та й кажуть: 

– От як часи змінюються. Ще отоді-то ми з вами були в неї на 
вечорі, а тепер вона – ворог народу. 

– Я? Я там не був! 
– Ну як же не були, то ви забули. 
– Ні, я таки там не був, це ви щось переплутали. 
Письменники здогадалися, у чому річ, та й погодилися, що та-

ки не був. Попрощалися, розійшлися. Але Тичина доганяє їх, ха-
пає за рукава: 

– Мені здається, що ви вважаєте, ніби я там був. Так я ще раз 
кажу вам, що я там не був! 

– Ну що ви, Павле Григоровичу, то ми помилилися: вас там 
справді не було. 
Мало хто знає, що Тичина вже до того побував під арештом, 

що на нього, як на найбільш талановитого, і натиск був найбіль-
ший. Як натура тонка, він чув у собі злам ще у 1922 році: 

А, може, і собі поцілувать пантофлю папи? 

Василь дуже потерпав, що всі п'ять машинописних відбитків 
його праці «Феномен доби» потрапили до рук КГБ і, можливо, 
знищені. На щастя, праця вже видрукувана спочатку в журналі 
«Вітчизна» 1990 р. і вийшла окремою брошурою 1993 року. (Див. 
також: В. Стус. Твори. – 1994. – Т. 4. – С. 259—346). 
Я розповідав Василеві, що будучи вчителем, мусив на уроці 

вивчати з учнями вірш Тичини «Партія веде», написаний одра-
зу після голоду 1933 року і негайно опублікований у газеті 
«Правда» українською мовою: 

Всіх панів до 'дної ями, 
Буржуїв за буржуями, 
Будем, будем бить! 
Будем, будем бить! 

І рефрен: 

Партія веде! 
Партія веде! 

Яких там панів, яких буржуїв! Я, щоправда, не на уроці, а в 
коридорі перед кількома хлопцями трошки скоротив цей вірш: 

Партія веде 
Всіх до 'дної ями. 



 166

Про вирок свій Василь говорив неохоче: він був порожній, а зви-
нувачення дуті. Зрештою, читач уже може ознайомитися з «Проте-
стом у порядку нагляду» прокурора УРСР М. О. Потебенька на 
вирок Стуса, що опублікований у «Літературній Україні» 28 квітня 
1990 року. Згадував якось про одного свідка, що засвідчив буква-
льно таке: 

– Стус говорив українською мовою навіть тоді, коли в цьому 
не було потреби. 

(У цьому місці я мушу сказати, що в публікації моїх спогадів у 
журналі «Донбас» №3 1990 року, на с. 100 я згадав про поета Оле-
ся Лупія. Так мені хибно запам'яталося. Але Станіслав Тельнюк, 
Царство йому Небесне, в «Літературній Україні» 1990 року заува-
жив мені, що Олесь Лупій у справі Стуса взагалі не проходив. Це 
про когось іншого. Користуюся нагодою перепросити шановного 
Олеся Лупія). 
Ще Василь сказав, що інкримінували йому чотиривірш, який 

він і сам забув. Де тільки гебісти його випорпали? Я бачив десь 
опублікованим інший варіянт, але з Василевих вуст у Мордовії він 
звучав так: 

Зґрая бандитів-терористів 
розбійників, ґвалтівників 
у стольному засіли місті 
як партія більшовиків. 

Кагебісти дуже тішилися: є з чого робити «справу». 
 

ЗАКРАЙСВІТУ 

На етап узяли Стуса в останній день ув'язнення – 11 січня 
1977 року. Везли майже 2 місяці. Уже вдома я одержав від нього 
листа. Виявилося, що нас випустили з-під конвою в один день, 
5 березня. Мене в Житомирі, і того ж дня взяли в Радомишлі під 
адміністративний нагляд, а Стуса випустили в Магаданській обла-
сті на заслання, у селищі Матросова Тенькінського району. День 
додаткового утримання під вартою на етапі зараховують за три дні 
заслання, тому повернувся він до Києва у серпні 1979, а не в січні 
1980, як належало за вироком. 
Із Колими я мав від Василя декілька листів, але вони, на жаль, 

не збереглися, як і весь мій «архів». Писав, пам'ятаю, що їхалося 
йому дуже тяжко. У дорозі деякий час був із Віктором Хаустовим: 
«Він великий державник». Писав, що працює на золотодобувній 
штольні, де люди швидко наживають собі силікозу. («Із нор золото 
виносять, щоб пельку залити неситому…» Ні, Василь не згадував  
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у листах цих Шевченкових слів про декабристів). Якось я написав 
йому, що чув його вірші по радіо «Свобода», з нової збірки «Свіча 
в свічаді». Василь просив не писати такого в листах, бо їх не про-
пускатимуть. До речі, пізніше, на Уралі, Василь казав мені, що не він 
дав назву цій збірці, а видавці, знайшовши цей образ в одному з 
віршів. Свіча, що повторюється до безкінечности між двох дзеркал. 
Десь у серпні 1977 року Василь поламав ноги, бо мусив залазити 

до свого помешкання через її кватирку гуртожитку: сусіда навмисне 
забрав із собою ключа. Дізнався я про це не від самого Василя, 
але написав стривоженого листа тамтешнім лікарям, розіслав копії 
по Вкраїні. Лікарі образилися і попросили когось там захистити їх 
від мене. За цього листа (та й за інші «гріхи») мені продовжили 
адміннагляд та винесли офіційне попередження про недопустимість 
правопорушень. Прокурор Радомишлького району Леонід Ситенко 
затримав на два місяці мій пакунок Василеві з сухими фруктами 
та пучком калини. Може, це її згадав Василь в одному з віршів: «На 
колимськім морозі калина зацвітає рудими слізьми». 
З лікарні він пішов достроково, бо потерпав за полишені в гур-

тожитку папери – книжки та рукописи. Певна річ, багато чого не 
знайшов: архаровці розтягли. Стрибав на милицях, нікому було 
принести йому з нижнього поверху води. Це вже я розповідаю, що 
чув від Василя на Уралі. Жити йому доводилось у гуртожитку з 
карними засланцями. Було нестерпно тяжко в атмосфері суцільного 
пияцтва і матюччя. «Я радо повернувся б у Мордовію», – писав 
мені Василь. Якось п'яна компанія увірвалася до кімнати і один 
став прискіпуватися: 

– Что, землячок, откинулся (звільнився, тобто)? Я тебя знаю. 
Есть за тобой грешок. Пойдем, рассчитаемся. 
Інший, напившись, помочився у Василів чайник… А було ще й 

таке, що спровокували його випити трошки горілки. Не пив би, 
казав, але думалося прогнати нежить. Вийшов до виходку на дво-
рі, а тут його схопили та й у витверезник! 
Перейти на приватну квартиру, хоч це не заборонялося, було 

неможливо: як тільки домовить її, так господарів налякають і вони 
завтра відмовлять. Проти нього там розгорнули були кампанію в 
місцевій пресі, проводили збори «трудового колективу», який осу-
джував націоналіста Стуса. Пам'ятаю, радіо «Свобода» передавало 
його заяву з цього приводу. 
Згадував Василь про приїзд до нього дружини Валентини. Як 

ішли селищем, мов гадючником, що аж сичав, а він казав дружи-
ні: «Вище голову, Вальок!» Так він її лагідно називав – Вальок. 
І при цьому всьому запала мені в голову фраза з листа: «Вірші 

йдуть, але каламутним потоком». 
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Тим часом на Вкраїні ожив рух опору. 9 листопада 1976 року 
заявила про своє заснування Українська Громадська Група спри-
яння виконанню гельсінкських угод. Один за одним ішли за ґрати 
її члени-засновники: Олекса Тихий і Микола Руденко, Микола 
Матусевич і Мирослав Маринович, Левко Лук'яненко… Краєм 
вуха я почув, що засланці В'ячеслав Чорновіл та Василь Стус дали 
згоду співпрацювати в ній. 

 

(Прим. Тепер це підтверджується опублікованими листами. 
Але якийсь Олександр Пасховер у ч. 41 (124) журналу «Політика 
і культура» 2001 року в статті з цинічною назвою «Помилка 
отсидента» зі ще більш цинічним підзаголовком «Демократія – 
найпопулярніша гра в дурня» заднім числом дає мудрі поради чле-
нам Української Гельсінкської групи, як їм слід було поводитися, 
коли почалися репресії: треба було «саморозпуститися та діяти 
більш помірковано». А то в них, у членів Групи, «спрацювали люд-
ські амбіції, та не спрацювала нормальна логіка». Автор міркує, 
як той мудрий циган: «Що це за війна вночі? Ще в око попаде…» 
І виставляє нас, українців, такими собі наївними простаками. 
За авторським позірним співчуттям та лукавим уболіванням за 
«славу України» прозирає хитреньке намагання притлумити це 
видатне явище: мовляв, ті дурні українці тільки й уміли, що «ги-
нути ні за цапову душу». 
Перше ніж писати, слід би трохи підчитати матеріялів Гру-

пи та опублікованих уже 1997 року листів самого Василя Стуса, 
а не спиратися лише на суб’єктивні спогади мало обізнаного з 
діяльністю Групи Семена Ґлузмана. Бо є й інші оцінки. Відомий 
дослідник політичної думки американець Іван Лисяк-Рудницький 
ще 1981 року відзначив: «…підтверджена фактами значущість 
українських дисидентів не викликає сумнівів. Жертовність цих 
хоробрих чоловіків і жінок свідчить про незламний дух українсь-
кої нації. Їхня боротьба за людські й національні права узгоджу-
ється з тенденцією світового загальнолюдського поступу в дусі 
свободи. Українські дисиденти вірять, що правда свободи пере-
може. Тим, кому пощастило жити у вільних країнах, не личить 
вірити менше». (Лисяк-Рудницький Іван. Політична думка украї-
нських підрадянських дисидентів. У книзі: Історичні есе. Том 2. 
Київ, «Основи», 1994, с. 486-487). 
А найбільш прикре в публікації О. Пасховера те, що, виявля-

ється, це Оксана Яківна Мешко «втягнула», «завербувала» Васи-
ля Стуса до Української Гельсінкської Групи (це ж кагебістська 
лексика!) і послала його «на ешафот» (а КГБ вже ніби й ні при 
чому!). Пише: «…пані Мешко була справжньою революціонеркою, 
а Василь став жертвою її революції»; «…Оксані Яківні, мабуть, 
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було байдуже, що завтра Стуса нагло замордують в таборах»; 
«Василь був геніальний хлопець, і він міг зробити для України на-
багато більше, аніж те, заради чого його тягнули до групи». Ні-
би Стус – наївна дитина. Та це була потужна особистість, 
здатна запалити і вести за собою інших! 
Я переглянув листи Василя Стуса, опубліковані в його шес-

титомовику. Уже в жовтні 1977 року з Магаданської області, з 
заслання, він пише Петрові Григоренку в Москву, Світлані Кири-
ченко та іншим у Київ, Левкові Лук’яненку в Чернігів, до дружи-
ни й сина, що готовий «заступити місце» заарештованих членів 
Групи (він називає її Комітетом нагляду), що готовий «підста-
вити й свою голову під замашну довбню». І наполегливо повторює 
це декілька разів, пише, що за другого арешту не буде давати ні-
яких показів, висуває цілу програму своїх дій на випадок арешту. 

 

До П. Г. Григоренка, 1977 р. (незакінчений автограф листа 
вилучено при обшуку 10.02. 1978), т.4, с. 450: 

«Я уже писал – и в Москву, и Л. Лукьяненко, и А. Болонкину – 
что не пристало мне сидеть сложа руки – даже при ограничен-
ных возможностях из-за астрономического удаления от столиц. 
Поэтому я даю свое полное согласие, carte-blanche – и Саше Бо-
лонкину, и Л. Лукьяненко как члену Украинского комитета по 
наблюдению, и Вам как авторитетному представителю демок-
ратического движения, на свое участие во всех начинаниях, спо-
собствующих делу прогресса в вопросах обеспечения человеческих 
прав народов на самостоятельное решение своей судьбы». (с. 450). 

 

До Михайлини Коцюбинської, Світлани Кириченко і Юрія Ба-
дзя, Леоніди й Надії Світличних та Павла Стокотельного, Рити 
й Бориса Довганів від 29.10.1977, т. 6, кн. 2, с. 124: 

«…Левко чує, що громада вкрай залякана розправою над Ко-
мітетом нагляду. Отож, коли в Києві є члени такого, то хай 
знають: я даю згоду стати його членом, хоч і мало можу, бувши 
далеко од України. 
Бо коли перший ряд виліг, треба комусь заступати місце. 

Звичайно, у Вас можуть бути свої міркування (і слушні), але не 
хотілося б, аби вони – міркування заперечення – диктувалися 
страхом перед танком, що все трощить перед собою». 

 

До Л. Г. Лук’яненка від 31.10 1977, т. 4, с. 454: 
«Пане Левку, якщо на місце вибулих комітетчиків наглядної 

групи ніхто не надходить, я годжуся заступити місце. Знаю, що 
звідси зможу мало, але все ж таки… В разі, коли приймається 
моя пропозиція, хай дадуть знати. Про це я написав і до Києва, і до 
Львова». 
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До дружини, сина і друзів, у новорічну ніч 31.12—1.01. 1978,  
т. 6, кн. 1, с. 295: 

«Коли добивають комітет захисту – якраз під таку цікаву 
пору – то слід гадати, що час нашої зустрічі з Левком – такої 
далекої – може наблизити хіба нова Мордовія» (с. 295). 

«Отож, я не знаю, чи зреагували якось кияни чи москвичі 
на мою пропозицію підставити й свою голову під замашну довб-
ню. Бо жодного листа з цього приводу я не мав» (с. 295 — Підкр. 
моє. — В.О.). 
Це означає, що кияни й москвичі не хотіли наражати Стуса 

на небезпеку. 
Коли в кінці літа 1979 року Стус повернувся до Києва, то 

став діяльним членом Групи. У листах на заслання прямо пише 
про себе як про члена Групи.  

В. Чорноволові, грудень 1979, т. 6, кн. 2, с. 177: 
«Умовини – геть злі. О(ксана) Я(ківна) хворіє і химерує трохи. 

Мені дали 7.12. нагляд на рік – бути з 20.30 до 6 р., не заходити 
до О(ксани) Я(ківни). Ти, Стефа (Шабатура. – В. О.), я – ого-
лошені члени неіснуючої цілком паралізованої групи». 

Є. Сверстюкові, 29.02. 1980, т. 6, кн. 2, с. 182: 
«Групи, вважай, немає. Її наявність – формальна, хоч свої 

позви із владою підписую як учасник». 
 

1982 року, в Кучино на Уралі, у записках «З таборового зо-
шита» Стус записав (т. 4, с. 493): 

«У Києві я довідався, що людей, близьких до Гельсінкської гру-
пи, репресують найбрутальнішим чином. Так, принаймні, судили 
Овсієнка, Горбаля, Литвина, так перегодом розправилися з Чор-
новолом і Розумним. Такого Києва я не хотів. Бачачи, що Група 
фактично лишилася напризволяще, я вступив до неї, бо просто 
не міг інакше. Коли життя забране – крихт я не потребую. До-
велося зайнятися тим, аби врятувати свої вірші, дописувати до 
інформаційних матеріалів Групи. (…) 
Психологічно я розумів, що тюремна брама вже відкрилася 

для мене, що днями вона зачиниться за мною – і зачиниться на-
довго. Але що я мав робити? За кордон українців не випускають, 
та й не дуже кортіло – за той кордон: бо хто ж тут, на Вели-
кій Україні, стане горлом обурення і протесту? Це вже доля, а 
долі не обирають. Отож її приймають – яка вона вже не є. 
А коли не приймають, тоді вона силоміць обирає нас.» 

 

І ще (т. 4, с. 491): 
«Але голови я гнути не збирався, бодай що б там не було. За 

мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого 
я мушу обставати до загину». 
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Про свої стосунки з УГГ В. Стус пише на таких сторінках: 
В. Стус. Твори в 6 т. 9 кн. Львів: Просвіта, Т.4, 1994, с. 450, 
454-455, 456-459, 494, 501; Т. 6, кн. 1, 1997, с. 295; Т. 6, кн. 2, 
1997, с. 124-125, 147, 177, 179, 181-182, 184. 

Pro memori О. Пасховеру та іншим людям «здорового глузду»: 
«Бог потребує жертви найкращих» (В. Стус). Гідну відповідь 
О. Пасховеру дала Світлана Кириченко, але ПіК опублікував її 
статтю «Помилка несидента, або Дефект зору» лише споловини 
в ч. 3 (134), с. 32-33). 

 

18 листопада 1978 року до мене в село Леніне (до 1924-го – 
Ставки) Радомишльського району приїхала з Києва Оксана Яківна 
Мешко та з Житомира Ольга Орлова – сестра політв'язня Сергія 
Бабича. «Василю, нікому працювати в Гельсінкській групі», – 
сказала Оксана Яківна. Подивився я на 74-літню бабу Оксану, яка 
ледве чи не сама б'ється проти цілої Імперії Зла, – усе ж таки 
якісь штани носиш… Погодився я, а це означало взяти курс на 
тюрму. Не встигли ми оглянутися – як тюрма вже тут! Двоє мі-
ліціонерів та кагебіст схопили нас на вулиці, завезли до сільради, 
обшукали, обматюкали, вивезли жінок воронком до Радомишля, а 
мене міліціонер Славинський схопив за комір та й попустив у 
двері. 1 грудня я позиваю на хуліґанів до суду, але 8-го справу по-
рушують… проти мене. 
Приїхавши того дня увечері додому (стривожені мати чекали 

автобуса аж на городі) та добре розуміючи, що вже мені не вилуз-
нутися, я, як умів обережно розказав матері про нову біду та й сів 
додруковувати останні сторінки споминів про Мордовію. Назива-
лося те писання гучно: «Світло людей». Я працював над ним усю 
осінь. Серце чуло, що недовго вже мені сидіти на цім короткім 
ланцюгу адміннагляду – скоро заженуть у буду. А Бог відає, чи 
повернуся звідти, то треба залишити про добрих людей якусь пам'ят-
ку. Найбільше там чомусь писалося про Стуса. Додрукував останні 
з 42 аркушиків (формату А5), один відбиток сховав у лісочку і ска-
зав матері віддати його Дмитрові Мазуру, а другий закупорив у 
синтетичну банку – щоб не знайшли – і разом з іншими такими 
дорогоцінними для мене паперами, листами доручив матері-землі, 
показавши місце тільки одному братові Миколі. Повернувся я через 
дев'ять з половиною років – нема. І Мазурів екземпляр не випли-
ває. Невже викрали? Може, десь вони є? Їй-Богу, то вартніший 
документ часу, ніж оце моє теперішнє писання, бо я вже не при-
гадую так живо тодішніх деталей і вражень. 
Доки «суд та діло», написав я для Української Гельсінкської 

Групи два проекти документів – про становище піднаглядних  
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в Україні та засланців у Сибіру. Згодом Юрій Литвин казав, що 
він редаґував їх. Гриз я потім собі лікті, що не передав і споминів 
«Світло людей» тим самим шляхом – може б урятувалися. 
Тим часом два місяці мене тримають під розпискою про неви-

їзд, а 7—8 лютого 1979 року судять у Радомишлі й ув'язнюють на 
три роки в таборах суворого режиму. Найгірше те, що я тепер 
«кримінальник»: згідно з вироком, я, виявляється, облаяв міліціо-
нера непристойними словами (мабуть, російським матом!) та ще й 
відірвав два ґудзики від його плаща… 
Моя справа мала гучний розголос. Як тепер відомо, 11 лютого 

Василь Стус надіслав телеграму А. Д. Сахарову: «Протестуючи проти 
засуду Василя Овсієнка, вимагаючи його звільнення і покарання вин-
них судової фабрикації, починаю політичну голодівку» (В. Стус. Тво-
ри в 6 томах, 9 книгах. Львів: Просвіта. 1994. – Том 4, с. 469; 
УГГ. Документи і матеріали. Т. 3, с. 216). 
У квітні мене з Житомира етапували до Вільнянська Запорі-

зької области, у колонію № 55. Родичі мої розголосили мою 
нову адресу, і я в перші місяці ув'язнення дістав трохи листів 
від друзів, у тому числі дві поштівки від Василя Стуса з Коли-
ми. Ось вони: 

 
«21. V. 79 р. 
Дорогий Василю, 
нарешті маю твою нову страсну адресу. Маєш новий іспит – 

май і силу витримати його. Головне – забудь про розпач, не думай, 
що коли ти заховався – то Тебе й забули. Розумію, що середовище – 
ориґінальне, проте всюди будь собою. Зрештою, усамітнись, коли 
нема до кого обмовитись по-живому. 
Тепер я Тобі починаю заздрити. Коли пишеш до родичів своїх – 

най мене тримають у курсі справ. Добре було б залистуватися з се-
строю Твоєю. Шкода – не знаю, як зветься Твоя мама – дуже хо-
тів би написати до неї – аби не бідкалася надто. 
Працюй. Виконуй обов'язки свої і стеж за календарем. Усе буде 

гаразд – повір мені. 
Долучаю дві стереовідкритки. Обіймаю – В. С.» 
 
«Середовище ориґінальне» – спецколонія для в'язнів, які ма-

ють додаткове покарання – примусове лікування від алкоголізму 
або наркоманії за ст.14 КК УРСР. Коли я казав там, що не пив на 
волі, то мені не вірили, а що тричі лікувався від алкоголізму – 
сприйняли за належне. Бо там хіба декілька відсотків в’язнів не 
мали примусового лікування. Далебі, цей жарт я запозичив ще  
в Мордовії від Стуса. 
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«10.8.79 
Дорогий Василю, 
дуже радий, що Ти дістав мого листа. Маю двійко листів від 

Миколи – з Вугледару – дякую. Відписав йому. Незабаром напишу 
до Фросини Федорівни. 
Вчора відробив останню зміну. Два дні згаю на розрахунок – і моя 

трудова угода викінчується. Дуже шкода, звичайно, покидати цю 
мальовничу місцину, але – що вдієш? Не хочеш – мусиш. Збираюся 
до Києва, але припускаю, що маршрути можуть змінитися, скореґу-
ватися умовами. Лист із Вугледару мені геть сподобався. 
Сподіваюся, що Ти не станеш алкоголіком – і то мене втішає. 

Певен, що Ти старанно працюєш і ретельно виконуєш всі виконавчі 
приписи. Тому й спокійний за Тебе. Навіть – пишаюся. 
Шкода, що Тобі не можна послати книжок. Але, гадаю, що Ти 

замовляєш їх – через «Книгу – поштою». 
Зичу тобі здоров'я. Бережи свою ясну голову. Мав листа од Васи-

ля Семеновича з Бурятії – він вчиться бути гарним (добрим) тока-
рем. Євгена поки що не чути – чи не заступить мого теплого місця? 
На все добре, друже. Додаю три стереовідкритки. Обіймаю, ві-

таючи – Василь». 
 
Вугледар – містечко на Донеччині, де живе мій брат Микола. 
Фросина Федорівна – моя мати. 
Василь Семенович Лісовий та Євген Пронюк – мої посправ-

ники, з якими я сидів на одній лаві підсудних у 1973 році. Стусове 
місце заступив Зорян Попадюк. 
Ці листівки опубліковані у виданні: В. Стус. Твори в 6 т. 9 кн. 

Львів: Просвіта, Т.6, книга друга.1997, с. 164, 174-175. 
Якось Євген Сверстюк сказав, що доля була до Василя Стуса 

немилосердна навіть тим, що йому в 1972 році присудили менше, 
ніж іншим – 5 років ув'язнення і 3 роки заслання, а не 7 плюс 5. 
Якби він вийшов у 1984-му, у час, коли Українська Гельсінкська 
Група фактично перестала діяти, бо всі її члени були під арештом, то, 
може, не був би вдруге заарештований і вижив би. Але він вийшов у 
1979, коли Група ще діяла, а він до неї прилучився ще в засланні. На 
той час уже були ув'язнені члени Групи Микола Руденко 
(5.02.1977), Олекса Тихий (5.02.1977), симпатик УГГ Василь Бар-
ладяну (2.03 1977), Мирослав Маринович (23.04.1977), Микола Ма-
тусевич (23.04.1977), близький до Групи Гелій Снєгірьов (22.09.1977, заги-
нув у неволі 28.12. 1978), Петро Вінс (8.12.1977), Левко Лук’яненко 
(12.12.1977), Йосиф Зісельс (8.12.1978), Василь Овсієнко (8.02.1979), 
Олесь Бердник (6.03.1979), загинув Михайло Мельник (9.03.1979), 
Петро і Василь Січки (6.06.1979), Юрій Литвин (6.08.1979). Перед 
В. Стусом були ув’язнені Петро Розумний (3.10.1979), Микола 
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Горбаль (23.10.1979), Ярослав Лесів (15.11.1979), Віталій Калини-
ченко (29.11.1979), неоголошений член Групи Ганна Михайленко 
(20.02.1980), Зіновій Красівський (12.03.1980), Ольга Гейко-Мату-
севич (12.03.1980), В'ячеслав Чорновіл (2.04.1980), Іван Сокульсь-
кий (11.04.1980)… 
Ледве чи не вся робота лягла на плечі Оксани Мешко та Васи-

ля Стуса. Мусячи заробляти на прожиття тяжкою фізичною пра-
цею та віддаючи решту часу громадським справам, Василь, як ска-
зав мені пізніше, на листування не тратився. До того ж, мене з 
вересня 1979 року поставили на голодний інформаційний пайок: 
віддавали лише деякі листи від родичів, а від друзів – нічого. 
На початку 1980 я дізнався, що в Якутії сфабрикували справу 

В'ячеславові Чорноволу, а Стус виступив на його захист. Ця його 
заява пішла йому в нове звинувачення. 
У травні мене викликав слідчий КГБ Запорізької области удвох 

із прокурором Вільнянського району Биковим. Слідчий, силкую-
чись говорити українською мовою, намагався допитати мене… у 
справі Василя Стуса. Отже, закінчилася його восьмимісячна відпу-
стка на Вкраїні… Це розпочався «олімпійський набір». Стуса заа-
рештували 14 травня 1980 року. 
Колись Каганович зі Сталіним задумали були зробити з Украї-

ни «образцовую социалистическую республику», але на це не на-
давалося її народонаселення. Українці не годилися як матеріял 
для будівництва комунізму. Їх вирішили винищити і замінити но-
вовиведеними гомосовєтікусами. У наші часи Брежнєв і перший сек-
ретар Московського міськкому КПРС Гришин поставили перед со-
бою мету зробити з Москви «образцовый коммунистический город». 
Як висловився Микола Хвильовий, «український інтеліґент не 
може без московського дириґента. Він звик малпувати, повторю-
вати зади». В. Щербицький (перепрошую, що виходить, ніби він 
інтеліґент) не придумав нічого іншого, як робити «образцовый 
коммунистический город» із Києва. Оскільки попередники вже 
попрацювали в цьому напрямку на славу, йому залишилося очис-
тити місто від повій, злодіїв, «трубольотів» (бездомних) і, звичай-
но ж, «жалких отщепенцев». Тим паче, що в Києві влітку мали 
проводитися деякі ігри Московської Олімпіяди-80. Під цей покіс 
потрапили не лише згадані вище особи, а й Василь Стус, Дмитро 
Мазур (30.06.1979) і сама Оксана Яківна Мешко (13.10.1980). 
Я катеґорично відмовився будь-що говорити про Василя Стуса: 

мені, мовляв, нічого не відомо про його «злочинну діяльність», та 
й не допускаю я думки, що Стус міг такою займатися. «Протокол 
допиту свідка» теж підписати відмовився, бо якщо я нічого не 
знаю про злочин, то мене не можна назвати свідком. Я знав уже 
підленьку практику КГБ створювати ефект «злочинної діяльности» 
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з багатьох томів порожніх протоколів. Моє пояснення розлютило 
прокурора Бикова, і він закричав: 

– Таких националистов, как вы и Стус, надо под стенку ставить! 
Наступного разу мене так само безуспішно допитував слідчий 

Крайчинський, згодом він же – у справі мого краянина з Малин-
ського району Дмитра Мазура. Ну, раз до мене занадилися такі 
гості, то моя доля вже вирішена, сказав я собі, і став готуватися в 
дорогу. 

5 вересня 1980 року взяли мене на етап і – о диво! – у Лук'я-
нівці в Києві лучилося мені зустрітися з Юрієм Литвином і пробу-
ти ув одній з ним камері цілих 10 діб. Це був правдивий подару-
нок нам від МВС! Виявилося, що Литвинові, за браком фантазії в 
кагебістських головах, сфабрикували «справу» на кшталт моєї – 
опір працівникам міліції, теж три роки криміналу, а возили його 
оце на літо в Херсонську область, щоб, сидячи в Бучі під Києвом, 
не зірвав Олімпіаду. Повертають оце назад у Бучу. Виходить, що й 
мене через Олімпіаду не зрушували з місця. Як і запевнив мене 
Литвин, на одну лаву підсудних із Мазуром мене не посадили – 
поморочили голову в Житомирі та й спровадили до Коростеня, 
твердо пообіцявши: будеш сидіти. 
Справді, 9 червня 1981 року приїхав слідчий КГБ Житомирсь-

кої області майор Чайковський і оголосив, що проти мене вирі-
шено порушити кримінальну справу за ч. ІІ ст. 62. Саме так: «ви-
рішено», а не тому, що я вчинив злочин. «Вирішено» так було 
тому, що мій термін ув'язнення добігав кінця, а жодного члена 
Української Гельсінкської Групи або якимось чином причетного 
до неї на волі не повинно бути. Усіх тих, хто мав звільнятися, 
«розкручували» в ув'язненні: Миколу Горбаля, В'ячеслава Чорно-
вола, Ольгу Гейко, Василя і Петра Січків, Василя Стрільціва, Яро-
слава Лесіва… Про те, що мене «заднім числом» прийнято членом 
Групи з 18 листопада 1978 року, я дізнався від Юрія Литвина, а 
натяк на це ще раніше був у поштівці Оксани Мешко. Слідчий 
Чайковський сказав відверто: 

– Якщо напишете покаянну заяву до обласної ґазети, то будете 
вдома ще до кінця цих трьох років. 
Само собою зрозуміло, що в супротивному випадку я мав одержа-

ти максимальний термін. Я вибрав останнє. Відмовився брати участь 
у так званому розслідуванні, дав лише деякі пояснення в суді. 

– Нічого, – сказав слідчий. – Ми не будемо збирати всього, 
ми зберемо достатню кількість матеріялів. 

«Достатньою кількістю» виявилися три мої заяви, що не набули 
ніякого розповсюдження (дві з них узагалі були вручені кагебістам 
у руки – проте й це розцінено було як факти аґітації і пропаґан-
ди), декілька свідчень заляканих кримінальників, здебільшого, 
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перекручених… Ось за які «наклепницькі вигадки, що паплюжать 
радянський державний і суспільний лад», тоді судили: твердив, що 
на Вкраїні був штучно створений голод у 1933 році, що проводи-
лася русифікація, що було знищено українську інтеліґенцію, що 
Радянський Союз окупував Афґаністан і навіть – уявіть собі – 
називав Сахарова і Солженіцина видатними людьми сучасности! 
Справа була солідно оснащена витягами зі справ інших людей 
(тло!), навіщось навіть привозили до Житомира і показували мені 
звіддалека два томи справи Стуса. Була в моїй справі довідка, що 
на цей раз йому присудили, як і всім порядним людям, 10 років 
таборів особливо суворого режиму та 5 років заслання і визнали 
особливо небезпечним рецидивістом. 

 

КУЧИНО 

За переказами, мордовські концтабори були чи не першою но-
вобудовою більшовицької влади. В усякому разі, на одній зі стан-
цій залізничної гілки, що буйно обросла таборами, я бачив мемо-
ріальну дошку: «залізний лицар революції» Фелікс Едмундович 
Дзержинський побував тут у 1918 році. У часи хрущовської «відли-
ги», коли політв'язнів із мільйонів залишилося десятки тисяч, їх 
зосередили саме в Мордовії. На початку 70-х років політв'язнів 
було вже щось коло тисячі. Я кажу тільки про тих, що мали полі-
тичні статті, або, як у нас воліють називати, за «особливо небез-
печні державні злочини», від 56-ї до 65-ї статті Карного Кодексу, 
бо величезній же кількості людей фабрикували з політичних мір-
кувань кримінал, як-от мені в 1979-му. Багато було засуджених за 
ст. 187-1, яка мало чим відрізняється від 62-ї, але засуджених за 
нею до трьох років тримають у кримінальних таборах. А скільки 
ще знемагали в психіятричках! 
Концтабори стали для цілих поколінь мордовського населення 

місцем роботи, ба, своєрідним «колгоспом», звідки воно тягло все, 
що йому було потрібно. За зроблену особисто для наглядача, май-
стра, начальника роботу вони розплачувалися з зеками дозволом 
винести з побачення шматок ковбаси чи сала, декому приносили 
чаю, який у зонах є своєрідною валютою, зрештою, дехто прода-
вався й за гроші: існувала певна такса: з переданих, скажімо, 
100 рублів той, хто їх проніс у зону, забирав собі 25 рублів. Така 
корупція процвітала в кримінальних зонах, меншою мірою – в 
політичних. Меткіші політзеки стали використовувати ці людські 
вади, щоб відсилати на волю інформацію. Деякі канали ставали 
постійно діючими впродовж років. Певна річ, це дуже шкодило 
радянській пропаґанді, яка невтомно твердила, що в нас немає 
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політв'язнів, є лише окремі «жалкие отщепенцы», які вчинили 
«державні злочини». Та з зон виходили копії вироків – хай вони і 
сфабриковані – але розумні люди в світі могли бачити, за що су-
дять в СРСР. Тож із «вищих оперативних міркувань» вирішено 
було порвати нелегальні структури, перемістивши політв'язнів на 
нове місце. Починаючи з 1972 року, політв’язнів партіями поча-
ли етапувати на Урал, у Пермську область, де відкрилися табори 
ВС-389/35 у селі Половинка, ВС-389/37 на станції Всехсвятська та 
ВС-389/36 у селі Кучино Чусовського району. У цьому ж Кучино 
приміщення тартака (пилорами) було переобладнано на табір осо-
бливого режиму для політв'язнів, визнаних особливо небезпечними 
рецидивістами, а також тих, хто мав смертну кару, замінену 15 ро-
ками ув'язнення. На старому місці, в мордовській Сосновці, таких 
нараховувалося в 1980 році 33 особи. 1 березня в Кучино було при-
везено 32 – один дорогою помер. 
Отож із новеньким «червонцем» та ще з «п'яткою» заслання, 

титулований «особливо небезпечним рецидивістом», прибув я 
2 грудня 1981 року в Кучино Чусовського району Пермської обла-
сти, в колонію особливого режиму ВС-389/36, де мене вже чекали 
Левко Лук'яненко, Василь Стус, Іван Кандиба, Василь Курило, Віта-
лій Калиниченко, Семен Скалич, Олесь Бердник, Микола Євґра-
фов… Недавно звідси вивезені були на заслання Іван Гель, Данило 
Шумук, Богдан Ребрик. Я назвав лише українців. 
Хоч до зони прибували нові в'язні, та все ж більше вибувало – 

хто звільнявся, кого переводили через суд після 2/3 терміну на 
суворий режим, а хто помирав. Крім вище названих українців під 
кінець 1981 року там були вже Семен Скалич (Покутник), скоро з 
лікарні привезли Олексу Тихого, з Києва повернули Олеся Берд-
ника – він був уже на безкамерному режимі (туди, за рішенням 
адміністрації, можуть випустити після відбуття 1/3 терміну, але 
нас, «дисидентів», старалися протримати увесь термін в камері). 
У 1982 році привезли з Києва Юрія Литвина, потім Михайла Го-
риня зі Львова, Валерія Марченка з Києва. Тут за справу єврейсь-
ких «самольотчиків» (1970 р.) досиджували 14 років Олексій Мур-
женко та 15 років росіянин Юрій Федоров. «Тягнув» нову 
«десятку» колишній литовський партизан, 25-літник, а тепер «ди-
сидент» Баліс Ґаяускас. Із Чистопольської в'язниці (Татарія), куди 
перевели політв'язнів із Владимира, скоро прибули до нас литов-
ський правозахисник Вікторас Пяткус, потім вірмени Ашот Нава-
сардян та Азат Аршакян – Азата Василь Стус і я знали ще з Мор-
довії. Сидять тут естонський зоолог правозахисник Март Ніклус, 
привезли його краянина Енна (Енн – ім'я) Тарто, російського 
письменника Леоніда Бородіна, латвійського правозахисника Ґу-
нара Астру. Є ще Василь Федоренко, В'ячеслав Острогляд (Сухов), 
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привезли Бориса Ромашова – ці три колишні кримінальники, але 
«сполітизовані». Але давня сутність їхня, на жаль, не змінилася. 
На безкамернім були також «антирадянщики» Микола Євґра-
фов з Донбасу, литовець-марксист Генрікас Яшкунас. Є ще декі-
лька чоловік, засуджених за звинуваченням у співпраці з німцями 
під час війни, більшість українці. Їм смертну кару замінено 15 ро-
ками ув'язнення. З-поміж них виділявся Євген Поліщук, який на-
справді був причетний до національно-визвольної боротьби на 
Волині. Єдиний звинувачений у шпигунстві колишній майор Філа-
тов, мордвин. 
Я поіменно перерахував багатьох людей, бо де ще, як не в ме-

муарах, це робити? Зрештою, пишучи про конкретну людину, треба 
означити середовище, в якому вона живе. Кажуть, пересічна лю-
дина за декілька років уподібнюється до середовища. Тут же зібра-
лися здебільшого не випадкові, не пересічні люди, то тим більше 
їм було психологічно тяжко місяцями, роками жити на вкрай об-
меженому просторі. Тут розгорталося безліч психологічних драм, 
що нерідко закінчувалися трагічно. Не бійками чи вбивствами 
(такі спроби теж були), а втратою здоров'я, голодівками, спробами 
самогубств. 
Через два тижні «карантину» мене пустили в камеру № 17, де 

було вже п'ятеро, в тому числі Кандиба і Курило. Поруч, у 18-й, 
сидів Лук'яненко, а Стус – у 20-й. Його я вперше побачив через 
щілину: високий та худий, незвичний у смугастому одязі. З ним у 
камері тоді був Юрій Федоров. Зв'язок поміж камерами був доволі 
обмежений. Основні новини передавалися через кватирку. Один 
стає коло дверей та прислухається, чи не йде коридором наглядач. 
Інший тричі стукає в стіну. Сусіди так само ставлять коло дверей 
сторожу, дають відповідь тими ж трьома ударами. Співбесідники 
стають на табуретки, висувають голови в кватирки, скільки дозво-
ляють ґрати, і обмінюються короткими фразами – якомога коро-
тше, бо наглядачі теж не дрімають. Два удари в стіну означають 
«розійтися, небезпека», один – «зачекай». Ці розмови – найчас-
тіше в нас порушення режиму, причина позбавлення права купу-
вати продукти на ті нещасні 4 рублі, побачень, запроторень до 
карцеру. І все ж інформаційний голод змушує ризикувати. 
Звикати мені до камерного життя було доволі тяжко. Попереду – 

тьма і безнадія. Сувора дійсність остудила мені розпалене під час 
слідства та суду серце, і воно почало здавати. А тут іще почалася 
жовтяниця. Лежу якось у санчастині під крапельницею, аж заводять 
Василя Стуса. Він аж відсахнувся, побачивши мене геть жовтого: 

– Василю, я тебе не впізнав. 
– Стус, не разговаривать, – гримнув наглядач Новицький. 
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Корпус табору особливо суворого режиму ВС-389/36-1 
 

 
 

1 — Житлові камери (курсивом 
дописані номери камер) 

2 — Камери-одиночки 
3 — Карцери 
4 — Робочі камери 
5 — Робоча камера карцеру 
6 — Душ 
7 — Туалет 
8 — Кімната наглядачів 
9 — Спальня наглядачів 
10 — Кухня наглядачів 

11 — Каптьорка 
12 — Кухня і підсобні приміщення 
13 — Санчастина 
14 — Кабінет начальника 
15 — Кабінет КГБ 
16 — Кабінет оперативника 
17 — Зала 
18 — Дворики для прогулянки 
19 — Дворики для прогулянки одиночок 
20 — Господарчий двір 
21 — Колючий дріт  

 
Джерело:  
Вести из СССР. Права человека. Ред. Кронид Любарский. Список поли-

тзаключенных СССР. Выпуск 9. По состоянию на 30. 10. 1987. Published by 
DAS LAND UND DIE WELT e.V. Munchen. — С. 31. 
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От і вся розмова. Василь тоді нездужав на серце, це його при-
водили на застрик. 
Раз чи двічі на місяць в'язням особливого режиму показують 

кіно. Заводять до більшої кімнати, як правило, мешканців двох 
камер. Ідемо зі своїми лавками. Одна камера сідає попри одну 
стіну, друга – попри іншу. За спробу потиснути один одному ру-
ки, за привітання спроваджують назад до камери. Раз чи двічі по-
трапляв я на кіно разом зі Стусом. Кіно примітивною установкою 
показував в’язень Філатов, згодом Леонід Бородін, який сидів зі 
Стусом. Одного разу він сказав нам: «Ох и пресуют Стуса…» Стус 
тоді сидів у карцері. 
Камерне утримання само по собі тяжке, бо нестає повітря і руху. 

Фактично це був не табір, а тюрма з наджорстоким режимом 
утримання. Якщо в кримінальних таборах рецидивістів виводили в 
цехи робочої зони, то ми й працювали в камерах через коридор. 
Прогулянки нам дозвалялося годину на добу в оббитому бляхою 
дворику 2 на 3 метри, заснованому згори колючим дротом, а на 
помості – наглядач. З наших камер було видно тільки огорожу за 
5 метрів від вікна і трошки неба. Огорож різного типу сім, у тому 
числі під напругою, в периметрі заборонена зона становила 
21 метр. Харчування наше коштувало 24—25 рублів на місяць (у Мор-
довії – 19—23, але тут уже був ІІ пояс цін). Вода іржава та смер-
дюча. Ми стрижені, як належиться рабам ще з часів Стародавньо-
го Єгипту, увесь наш одяг зі смугастої тканини. Побачення нам 
належалося одне на рік, пакунок до 5 кг – один на рік після по-
ловини терміну, та й тих старалися позбавити. Дехто з нас роками 
не бачив нікого, крім співкамерників і наглядачів. Робота фізично 
не тяжка, та не всі люди, особливо старші, здатні були впоратися 
із закручуванням дрібнесеньких ґвинтиків: ними прикріплюємо 
маленьку панельку до шнура – це деталь електропраски, в яку 
вкручується лампочка. Норма висока: 522 шнури за зміну (8 годин). 
Невиконання норми виробітку, як і будь-яке порушення режиму, 
каралося карцером, де голодно і холодно, позбавленням побачення, 
пакунка, ларка (щомісяця дозволялося додатково купити продук-
тів на 4—6 рублів). «Злісних порушників режиму» карали ув'язнен-
ням до одиночки на рік, до тюремного ув’язнення на три роки (з 
твого терміну, але через суд). За ґенерального жандарма Андропо-
ва, 23 вересня 1983 року, до Карного кодексу було введено статтю 
183-3, за якою систематичні порушення режиму каралися додат-
ковими п'ятьма роками ув'язнення – уже в кримінальному таборі. 
Тож відкривалася перспектива довічного ув'язнення, а надто –
швидкої розправи руками кримінальників. 
Проте найтяжче було витримувати психологічний тиск. 
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Якщо в сталінські часи, коли винищувалися цілі категорії на-
селення, непридатні для будівництва комунізму, кинутою на пере-
творення в табірний пил людиною влада більше не цікавилася, то 
в наш час винесений судом вирок не був остаточним. У наш час 
уже рідко хто потрапляв у політичні табори «за ніщо». Це були 
активні люди, які, звільнившись, могли повстати знову. Тому вла-
да пильно стежила за кожним, визначала значущість особи, її по-
тенційні можливості – і відповідно до неї ставилася. Це була своє-
рідна експертиза: вивчали тенденцію розвитку (чи занепаду) тієї 
чи тієї особи і вживали превентивних заходів, щоб з неї не виросло 
більшої для ладу небезпеки. З цього погляду Василь Стус справді 
становив особливу небезпеку для існуючого ладу. Він, разом з ін-
шими правозахисниками, справді підривав радянську владу. І вона 
таки впала – вичерпавши свої економічні можливості, не витри-
мавши воєнного протистояння з Заходом, зазнавши ідеологічного 
краху. Ми боролися на цьому фронті – ідеологічному. І перемогли. 
Але не без жертв. 
У нашому раціоні – хліб, картопля, крупа ячна, пшенична, вів-

сяна, пшоно, риба, 20 грамів цукру, 23 грами м'яса, один грам чаю, 
скількись там грамів жиру. Якість – як і годиться в тюрмі. Що ж 
із тих продуктів готувати – визначають і суворо контролюють 
черговий помічник начальника колонії (офіцер) та наряд «конт-
ролерів» (наглядачів) яких на зміні 3—4 чоловіка. 
Для карцеру готується страва окремо, без жирів і цукру, а якщо 

карають карцером без виводу на роботу – то гаряча їжа через 
день, другого дня лише 450 г хліба та окріп. Це при тому, що з 
постелі в тебе там одні капці під голову, а з білизни в літній час – 
труси та майка, у зимовий – пара білизни, але без трусів та май-
ки. Куртка і штани з написом «ШИЗО» (штрафний ізолятор), 
шкарпетки, носовичок, із меблів удень – прикована до підлоги 
табуретка, уночі на 8 годин – дерев'яні нари, що на день присті-
буються до стіни. 
У звичайних камерах утримують по декілька чоловік. Найбіль-

ше було вісім. Тіснота. Радієш, якщо випаде нагода побути в ка-
мері одному. Бо стає тобі смертельно осоружна постійна прилюд-
ність, ти не можеш побути сам із собою, відпружитися, ослабити 
гальма вічного стримування в усьому – аби не шкодити ближ-
ньому, не викликати напруження в камері. 
Нари-ліжка на два поверхи, одні над одними. Де мала бути сіт-

ка – металеві штаби сантиметрів по 10 завширшки. Матрац, як 
правило, тонкий, збитий, він западає поміж зрідка наварених 
штаб, тому важко вибрати зручне місце. Підкласти хоч би ґазет не 
можна. Нари хитаються. Той крутиться, не даючи заснути іншому, 
той хропе, а який сморід від хворих людей! Один хоче прочинити 
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кватирку, іншому холодно, одному хочеться послухати радіо, іншому 
зосередитися над книжкою. Без сорому казка: одна з найдошкуль-
ніших проблем у камері – туалетна. У кутку біля дверей – нічим 
не відгороджена раковина («параша»), прикрита зверху фанерою. 
Природне для кожної людини почуття незручности вимушує іти 
до неї якомога рідше. Неякісна їжа і постійне стримування розла-
днують шлунок і кишківник, прилюдність сковує – наслідком 
цього майже всі в'язні страждають від хвороб, у багатьох кровотеча 
від геморою. А часто у камерах ще й нема води. Довго ми просили 
начальство, щоб поставили хоч якусь перегородку біля «параші», 
хоч з одного боку. Якось я сказав начальнику колонії майору Жу-
равкову, який зі «свитою» обходив камери: 

– Примушуєте нас тут штани один перед одним скидати… 
– Что вы поносите меня перед честным народом! 
Думав, що покарають, але ні – за декілька днів перегородки по-

ставили, навіть у робочих камерах. Але десь прорвало трубу – тиж-
нями, місяцями живемо у смороді. Одне слово, такий режим має 
метою людину перевиховати на худобину. 
Уже пізніше, коли мені довелося трохи бути в одній камері зі 

Стусом, стоїть він над вмурованою в підлогу раковиною, що заби-
лася нечистотами, і громовим голосом рече: 

– Параша уполномочена! 
Яка гра слів! Навіть за таких непривабливих обставин. 
Спочатку ще дозволялося лягати на нари до відбою, а потім за-

боронили. Як би ти себе не почував – більше 8 годин лежати не 
маєш права, хіба лікар дозволить. 
Зі стандартним вироком 10 років таборів особливого режиму, 

5 років ув'язнення та згаданим «почесним» титулом «особливо не-
безпечний рецидивіст» Василь Стус прибув у Кучино в листопаді 
1980 року. Тут його пильнували особливо. Більшість написаного 
на суворому режимі в Мордовії Стус якось зумів переслати на во-
лю, в тому числі дещо в листах, часом пишучи їх у суцільний ря-
док та замінюючи мулькі для цензури слова (тюрма – юрма, ко-
лючий дріт – болючий світ, Україна – батьківщина). З Уралу ж 
відіслати в листі вірш було неможливо. 
Одержувати листи можна було від будь-кого, проте насправді 

віддавали тільки деякі листи від рідні. Писати дозволялося один 
лист на місяць. Конфіскація листів – один з найдошкульніших 
моментів нашого життя. Так уже самоцензуруєш того листа, так 
вихолущуєш, аби він пройшов, а наслідок один: «содержит недо-
зволенную информацию», «искажает советскую действитель-
ность», «клеветническое по содержанию», або й просто «подозри-
тельное по содержанию». Подає такий акт цензорка Ярилова – і по 
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її порожніх бездонних коров’ячих очах видно, що вона того листа 
й не бачила. Доля його вирішувалася кагебістами Ченцовим, Ва-
силенковим, а то й самим Афанасовим, якщо не в Києві чи в Мо-
скві, – ми були переконані – давали настанови, як до кого з нас 
ставитися. А то й давалися розпорядження оперативникам лейте-
нантам Уткіну чи Журавкову («Спадковий принц» – так ми нази-
вали поміж собою сина начальника колонії). А вони української 
мови не знають, пошлють на переклад – і мине місяців два. Але 
значно простіше їм заповнити бланк про конфіскацію, не мороча-
чи собі голови тим листом. Пропонували: «Пишите на русском – 
быстрее дойдет». А як це рідній матері, дружині чи дитині писати 
нерідною мовою? 
На вручення чи відсилання листа закон відводить три доби, але 

його тримають, скільки їм хочеться. Якось я осмілився запропону-
вати Долматову: чом вам не домогтися закону, згідно з яким мож-
на буде тримати листи три тижні, три місяці, три роки, взагалі 
заборонити їх писати – таке ж у вас було? Не сумнівайтеся, Вер-
ховна Рада одностайно проголосує «за» навіть тоді, коли Андропов 
захоче її «законно» розстріляти у повному складі, і дружно стане 
під Кремлівську стінку… Долматов скипів. Стусові подобалися 
такі, хоч невеселі, жарти. 
Обшуки. Їх проводили двічі-тричі на місяць, але були періоди, 

що обшукати тебе могли і п’ять разів на день. Ведучи на побачен-
ня, тебе переодягають повністю, заглядають у всеможливі складки 
тіла і дірки. Звісно, не завжди так, це часто залежить від нагляда-
ча, а найчастіше від оперативника і кагебіста. Заглядають у рот, у 
вуха. «Продуй нос. Покашляй. Присядь. Подними руки. Покажи 
пятки. Раздвинь ягодицы. Покажи головку». Стус мав, здається, 
лише одне побачення в Мордовії і одне на Уралі. Коли вели на 
друге – він не витримав принизливої процедури обшуку і повер-
нувся в зону. 
Ми брали на роботу папірчики з іншомовними словами, щоб 

вивчати їх. Стус володів німецькою, англійською, з допомогою 
Марта Ніклуса вивчав французьку. Їх відбирали. Виводячи на ро-
боту, заведуть у свою «діжурку» – і роздягайся догола. Перемаца-
ють кожен рубчик, заглянуть у кожну складку тіла. Як тепер чую 
голос, повен образи і безсилля: «Лапають тебе, як курку…» Такої 
репліки було досить, щоб загриміти до карцера. 
Особливо пильнували, коли наближалося побачення. Якщо в 

КГБ вирішили не надавати побачення, то позбавити його – спра-
ва техніки: наглядачам дається завдання знайти порушення режиму. 
Говорив через кватирку з сусідньою камерою. Не виконав норму 
виробітку. Оголосив незаконну голодівку. Начальник режиму ма-
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йор Федоров виявляв пил на поличці, вішалці. Той же Федоров 
покарав був Баліса Ґаяускаса за те, що «в розмові не був відвер-
тим». А якби відверто сказав, що про нього думаєш – був би ще 
більшим порушником режиму. 
Ти маєш право тримати при собі одну пару білизни – зміну 

можуть примусити винести до «каптьорки». В опалюваний період 
було ліпше, бо кочегари, з наших, старалися. У неопалюваний 
період – холодно і вогко, бо барак стоїть на болоті, крізь щілини 
в підлозі часом видно блиск твані. 
Бушлат, яким би можна було зарятуватися від холоду вночі, з 

настанням якоїсь там дати примушують винести. 
Книг, журналів, брошур, разом узятих, дозволено мати в камері 

не більше п'яти. Решту – винось до каптьорки. А кожен перед-
плачує журнали, ґазети, намагається над чимось працювати, хоч би 
вивчати іноземну мову. Це вже треба тримати словник і підручник. 
Але режим невблаганний: наднормові книги викидають геть. 
Оскільки вся біда від книг, то наглядачі за цим особливо пильну-
ють. Ось прапорщик Новицький уголос відраховує їх, решту згрі-
бає зі столу додолу і ногами викидає з камери, до коридору. 
Старі лагерні вовки Новицький, Шаринов, їхні молодші колеґи 

Чертанов, Іноземцев, Власюк були найдоскіпливішими і ставилися 
до нас так, ніби ми їм рідного батька зарізали. А утримати в каме-
рі щось рукописне часами було зовсім неможливо. Бувало, за листа 
берешся кілька разів, бо дописати його не дають. Побачать у про-
зурку, що пишеш, – зараз тихенько відчиняють двері, забігають і 
відбирають написане «на проверку» – тільки ти його й бачив. 
Не всім, звичайно, було однаково, бо часом у камері сидиш 

поруч, а режим кожному різний. Хто міг у неволі не писати – 
тому було легше. Митець же, казав Юрій Литвин, схожий на жін-
ку: якщо він має творчий задум, то мусить розродитися твором. 
І як матері тяжко бачити, що нищать її дитину, так і митцеві, ко-
ли нищать його твір. А ще коли виривають ту дитину з утроби 
недоношеною і топчуть брудними наглядацькими чобітьми… Такі 
творчі люди, як-от Стус, Литвин – вони не могли не писати. 
А завершити твір було майже неможливо. Випало якось мені по-
чути розмову Василя Стуса з кегебістом Ченцовим: 

– Я вже перестав писати своє, узявся за переклади, але й того 
не даєте робити, конфіскуєте або забираєте до складу за зоною. 
Я певен, якщо зі мною що-небудь трапиться, то ви постараєтеся 
все знищити, щоб від мене в цім світі і сліду не залишилося. Дай-
те ж мені можливість хоч закінчити переклади… 
У грудні 1982 чи на початку 1983 року Стуса запроторили в оди-

ночку на рік. Коли він вийшов звідти, то десь у лютому – березні 
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1984 року мені довелося побути з ним у 18-й камері з півтора мі-
сяця. Там сиділи також покутник Семен Скалич із Франківщини 
та Іван Мамчич із Миргорода. Це був тяжкий для мене час: серце-
ва недуга посилювалася тим, що через хропіння Мамчича я не міг 
спати. На Василя, казав, це мало впливало, а дід Семен був глуху-
ватий, інвалід, на роботу не ходив, то міг відіспатися вдень. Мене 
водили на роботу в одну камеру з Мамчичем, а не зі Стусом, аби 
ми менше спілкувалися. А основні ж розмови ведуться на роботі, 
де руки зайняті своїм, а голова своїм – у житловій камері намага-
єшся якомога більше прочитати, записати щось. Мамчич уже мав 
право перейти на безкамерний режим, то ми з ним домовилися, 
що будемо домагатися, аби нас розвели, тобто щоб його випусти-
ли з камери. Та сталося навпаки – з 18-ї камери забрали мене… 
Так ми й не наговорилися з Василем. 
Нікого з українських дисидентів, крім заклопотаного справами 

віри і своїми болячками Семена Скалича, з Василем не тримали, 
тому я, мабуть, був єдиний, хто читав у Кучино всі одинадцять 
елеґій Рільке у Стусовому перекладі. Записані вони були в учнів-
ському зошиті в клітинку на 24 аркуші (а може, на 18). Елеґії ма-
ють довгий рядок, отож увесь зошит був щільненько списаний. 
Образи німецької міфології заговорили українською ото вперше, 
але – ні до кого… Щоправда, Микола Бажан скоро після того 
опублікував одну елеґію у своєму перекладі у «Вітчизні». 
Мав Василь Пастернаків переклад однієї елеґії російською, але 

чи то мовний бар'єр, але Василів переклад здався мені доступні-
шим сприйняттю. Де той зошит? Про це мусить знати кагебіст 
Володимир Іванович Ченцов. Відіслати щось у листах, як із Мор-
довії, звідси було абсолютно неможливо. «А все ж, – казав мені 
якось Василь, – у мене і звідси було два-три виходи. За це вони 
мене так і пресують». Розповідав про один провал. Перед виходом 
на прогулянку у нього випала з кишені щільно скручена цидулка. 
Це зауважив співкамерник Мойсеєнко і раптом передумав іти гу-
ляти. Через декілька хвилин Василя обшукали і забрали листа, 
приготованого для передачі на волю. Знайти в тих умовах щілинку 
для передачі інформації та творів на волю було вкрай важко: на-
глядачів підбирали особливо ретельно, грошей у нас, щоб підку-
пити когось, не було. Та й дуже це ризикована справа: ми знали 
випадки, коли гроші й папери брали – і здавали. В одній зі сусід-
ніх зон судили Паруйра Айрікяна за такого «хабаря» – присудили, 
здається, 5 років кримінальних таборів. 
Мав тоді Василь і загальний зошит у клітинку, в блакитній об-

кладинці, зроблений із кількох учнівських, з кількома десятками 
віршів, написаних верлібром. Василь дав мені прочитати цього 
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зошита. Та через свій тяжкий стан я не спромігся вивчити жодно-
го вірша, чого досі не можу собі вибачити. Та й не сподівався я, 
що нас так швидко розведуть по різних камерах. 
Блакитний зошит не мав ніякої назви, але в останніх своїх лис-

тах цю збірку Стус іменує «Птах душі» і пише, що було там до 
300 віршів і стільки ж перекладів. Де він тепер, той «Птах», у якій 
клітці? Боюся, що не вилетів він із-за ґрат. І не тішмо себе солод-
кою казочкою, що рукописи не горять… Мене проймає дрож, ко-
ли пригадую, як у день вивезення Марта Ніклуса до Чистопольсь-
кої тюрми у дворі біля двориків для прогулянки наглядач 
Чертанов – отаке собі створіннячко нечистого з вушками сторч – 
спалював його папери. Задоволено так усміхається до нас із Балі-
сом Ґаяускасом (нас саме вели на прогулянку), помішує кольорові 
ілюстрації, які горять барвистим полум’ям: 

– Красиво горит! 
Може, такою ж була й доля Стусового «Птаха душі»? Адже си-

нові Дмитрові та дружині донині відповідають, що при ліквідації 
установи ВС-389/36 вся документація була знищена… 
Чого було не кинути все та не списувати вірші? Авжеж, треба 

було. Але мало надії, що з Уралу я би привіз Стусові вірші: то не 
Мордовія. Навіть Євангеліє від Івана, яке я переписував декілька 
разів, рятуючи, зрештою забрали і знищили. (Про це я написав 
окремий нарис «Бог Своє береже»). Михайлина Коцюбинська ка-
же, що Стусова творчість – як дерево з обрубаною вершиною. 
З п'ятьох його кучинських років залишилося всього кілька листів 
і текст, названий у виданнях «З таборового зошита», про який 
мова далі. 
Від тих віршів у мене залишилося лише загальне враження: во-

ни були не схожі на мордовські, декотрі сюжетні, досить довгі. 
– Писати зараз римовані вірші мені здається непристойним, – 

казав Василь. 
Я заперечував, що писати українською мовою неримовані вірші 

можуть хіба ледарі, бо ж наша мова така багата на рими, а синтак-
сис напрочуд гнучкий: став у реченні слова де хочеш. Я силкував-
ся, куняючи за роботою, вивчити один вірш – про кущ верболо-
зу, який багатьма пагонами-покручами поривається до неба, але 
як тільки з нього починає виростати стовбур – його знову зрубують 
при пні. Фантасмагорична ідея життя одним корінням, без норма-
льного цвіту та плоду, одними потворними підземними структу-
рами, була присутня ще в одному вірші. Здається, цю ідею я зу-
стрічав уперше в статті Євгена Сверстюка «Іван Котляревський 
сміється» (1969 р.). Тема ще одного відштовхувалась від відомої 
знахідки Бориса Модзолевського: «Він знайшов пектораль!» – 
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іронізував Василь. Ще в інших я впізнав Івана Драча, художницю 
Людмилу Семикину – і Василь був невдоволений собою, бо, мов-
ляв, треба, щоб персонаж вірша був невпізнаваним, узагальненим. 
Хоч загалом до віршів Модзолевського ставився прихильно. Циту-
вав Миколу Холодного, Миколу Вінграновського, Ліну Костенко. 
Особливо Павла Мовчана, причому казав, що в перекладах росій-
ською мовою він читається ліпше, а причина – у невиробленості, 
провінційності нашої мови. Нарікав на упосліджене становище 
нашої мови в суспільстві, яка, маючи величезні потенційні мож-
ливості, не могла їх розвинути, бо з багатьох сфер уживання вона 
витіснена. Не твориться термінологія на власній основі, нівелю-
ється специфіка синтаксису. Він намагався творити нові слова і 
словоформи, якщо подібні були в інших мовах, а наша мала таку 
потенційну можливість. Я ще в Мордовії зауважив, як він услухав-
ся в мову краян, допитувався про окремі слова – і згодом уживав 
їх у несподіваних контекстах. Старанно «доїв» діалектні словники, 
пісенники, особливо збірку українських народних пісень у записах 
Зоріяна Доленги-Ходаковського кінця ХУІІІ – початку ХІХ сто-
ліття. (Ця книжка з підкресленнями й позначками збереглася у Васи-
левої вдови Валентини. Вона вийшла 1974 року, саме цей екземпляр і 
я читав). Там наша мова зафіксована ніби в початковому, чистому, 
незайманому книжними та іншомовними словами, стані, а пісні, 
які ми зараз знаємо, – ніби в зародку – чисті згустки українсько-
го поетичного бачення і національної етики: «Люблю того Василеч-
ка, що горілочки не п’є. Він горілочки не п’є, люлечки не тягне, а як 
вийде за ворота – василечком пахне». «Ой Боже мій, Боже, що ж я 
наробила! Що він жінку має, а я полюбила. Що він жінку має, ще й 
діточок двоє, чорняві обоє». Або: «Переходом в чистім полі зацвіли 
волошки. Тим я тебе полюбила, що чорнявий трошки». Чи: «Дай ми 
води через плече, бо серденько лопне». Що ж до власного Василевого 
усного мовлення, то воно вражало мене насамперед афористич-
ною точністю. Він не прагнув до так званої літературно нормова-
ної творчости – охоче користувався діалектизмами, сам говорив зі 
співучою подільською мелодикою. Особливо гарними були його 
закінчення питальних речень. 

– Моя мова – мамина, – казав Василь. Я ж у російській 
школі вчився у Донецьку, на факультеті здебільшого російською 
розмовляли. 
Василь народився в селі Рахнівка Гайсинського району на 

Винниччині, але батьки перед самою війною переїхали у Сталіно. 
Батько Семен помер у 1978 році. На диво, Василя пустили з Ко-
лими у відпустку (щоб її добитися, тоді голодував сам Стус і весь 
український засланський Сибір, а також Андрій Сахаров у Моск-
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ві). Ще поговорив з батьком, а назавтра він помер (7 червня). Ті 
сім днів пішли на похорон та на потішання мами, імені котрої, як 
це у нас прийнято, він ніколи не згадував (Їлина, тобто Олена 
Яківна Синківська). Але часом діставав фотокартку, довго роздив-
лявся її і сказав: 

– Бідна моя мамо… 
Якось я показав йому світлину моєї мами. Він так довго вдив-

лявся, аж я затривожився, що він там такого хоче побачити, а він: 
– Які вони схожі, ці наші матері… 
Мати, кохана, Україна – усе це зливалося в якесь триєдине 

божество, котрому кожен з нас потай молився, але вголос про це 
смів говорити лише Поет Божою Ласкою. 
Дістав листа від сина, тішиться, але зауважує, що він підпису-

ється «Дмитрик», а йому вже 18 років. Каже, що син виріс без 
нього. Під час 8-місячної відпустки нелегко було з ним порозумі-
тися, аж побоюватися став, щоб геть не відчужився. Тепер син 
починає розуміти. Пізніше з робочої камери похвалився: син одру-
жується, що для нього трохи несподівано. Але втішений його вибо-
ром: «Ту дівчину я знаю – з дуже порядної родини» (Оксана, дочка 
Генріха та Гелі Дворків). В останні тижні життя Василеві надійшла 
телеграма від дружини про народження онука Ярослава (18.05.1985). 
Майор Снядовський викликав Стуса в кабінет, привітав і зачитав 
частину телеґрами, але до рук не дав: недозволена інформація. Це 
дуже обурило Стуса. 
Нам дозволено було передплачувати радянську пресу, і кожен 

старався забезпечитися якомога більшою кількістю, бо не знаєш, 
де ти, в якій камері будеш – мусив покладатися тільки на самого 
себе. Добре, що передплачувати можна було не тільки на заробле-
ні, а й на прислані гроші. Бо це ж заробляєш, виконуючи норму, 
якихось сто рублів, половину одразу вираховують «на колючий 
дріт» – державі, з другої половини ще половина йде на оплату 
харчування, потім вираховують судові витрати – а Василеві на суд 
привезли з Колими його коштом «свідків» – от і здирали з нього 
дві тисячі рублів. На весь термін вистачило б. Чотири рублі можна 
було б витратити «на ларьок», та два за виконання норми виробіт-
ку – якщо того права не позбавляли. Та ще треба було оплатити 
одяг і взуття – от тобі й лишається всього декілька рублів. Тож 
мусили просити рідних допомагати, щоб не здуріти тут без ґазети, 
без книжки. «Книга – поштою», до речі, теж до послуг в'язня, але 
пригадаймо собі, що в нас тоді писалося в пресі та які виходили 
книжки… Прийде кипа ґазет – їх переглянеш за кілька хвилин, 
бо читати там нічого, ні в тексті, ні поміж рядками. В українсько-
мовних особливо. Але передплачували їх з обов'язку, щоб знати, 
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що нічого не змінюється. Василь відверто називав тодішню «Літе-
ратурну Україну» «Сучкою» – так у таборах називають стінну пре-
су (у 19-му мордовському таборі стінґазета називалася «Дружба 
народов»), і на сміх пропонував висунути її спільно з КГБ на здо-
буття Шевченківської премії – адже її стали давати за антиукраїн-
ські писання. Якби Шевченко про те знав, то не захотів би бути 
Шевченком… 
Щодо самого Шевченка, то мав Василь якось розмову під час 

короткої відпустки з однією московською дисиденткою про когось 
третього: 

– Он считает Шевченко гением. Ха! 
– І я теж належу до тих диваків, що вважають Шевченка генієм. 
Москвичка, згадував Василь, знітилася і перевела розмову на 

інше. Василь розповів мені про цей випадок тому, що я тоді носи-
вся з ідеєю Литвина знайти коріння нашого правозахисту в Шев-
ченкові, ще глибше – в українській козацькій вольниці. 

– А мені, при всій моїй повазі до Шевченка, іноді хотілося б 
витрусити його з кожуха. Тому я й не перечитую його, бо боюся 
розчарування, – зауважив Василь. 
Провінціялізм, зумовлений відсутністю державности, тотальне 

багатовікове нищення наших талантів, унаслідок чого ми не мо-
жемо стати врівень з іншими цивілізованими народами, – ось що 
гнітило його. Дивно чути звинувачення Стуса в націоналізмі, бо 
він дуже критично оцінював свій народ, відверто говорив про на-
ші вироблені століттями рабства неґативні риси. Ось, казав, ми 
сотворили собі культ Шевченка та міф про його світову славу. Але 
світ його не знає, не розуміє, ми замкнуті в самих собі, ми не ви-
робили своєї цивілізації, з котрою світ рахувався б, – а потенції 
такі в нас були. Але скільки ж тому нещасному народові довелося 
тужитися, доки він зміг народити Шевченка, вустами якого сказав 
своє слово істини! А скільки таких геніїв у нас видушили в колисці! 
Мені здається, казав, що геній – як сонце, тільки навпаки. Він 
концентрує в собі енерґію цілого народу. 
Тут доречно буде нагадати одну публікацію, що з'явилася в хар-

ківському журналі «Прапор», коли нас із Василем уже розвели. 
Я зумів передати Василеві той номер, але він на те писання ніяк 
не зреаґував. Звик уже. 

1983 року одеський професор філології Іван Дузь вояжував по 
Канаді. І от у Карлтонському університеті лучилося йому погово-
рили про Шевченка: 

«І зараз почалися провокаційні питання: 
– Як ви дивитеся на перспективи розвитку української літера-

тури? Як скоро вона загине? 
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– Чому у вас заборонена українська мова? Чому діти не вивча-
ють її в школі? 

– Чому не друкуєте Василя Стуса, це ж найбільший продовжу-
вач Шевченка? 
І т. д. 
Спокійно, доказово відповідаємо на кожний зухвалий випад. Гово-

римо про вершинні явища нашої української літератури, про 
О. Гончара, М. Стельмаха, Б. Олійника, Є. Гуцала, О. Коломійця, голо-
ву нашого республіканського товариства «Україна» В. Бровченка, про 
цікаву плеяду молодих прозаїків, поетів, драматургів. Розповідаємо 
про популярність української мови, про видання рідною мовою газет 
та журналів, наукових праць та художньої літератури. Називаємо 
тиражі. Аргументовано доводимо, що Василь Стус – запеклий анти-
радянщик, пасквіліст, наклепник, а не поет, що справжніми спадкоєм-
цями Т. Г. Шевченка стали П. Г. Тичина, А. С. Малишко, М. Т. Рильський, 
М. П. Бажан, талановиті митці 60—70-х років, а не дисиденти-
наклепники. 
Пояснюємо, розтлумачуємо, аргументуємо, але все те, як горохом 

у стінку. Переконати тих, хто заробляє на брехні, неможливо. 

Прапор. – 1984. – № 2. – С. 98. 

(Подібний опус був опублікований про Василя Стуса в журналі 
«Донбас» 1974 року.) 
Але по живому краяли наші серця чергові покаяння, як-от 

Олеся Бердника в «Літературній Україні» від 17 травня 1984 року, 
повідомлення про «творчий звіт молодого комуніста» Миколи Він-
грановського, «Афганські вірші» Дмитра Павличка… Як станемо 
було рахувати, хто ще з письменників не написав «покаяння» чи 
то у формі лайки на «жалюгідних відщепенців» або на українську 
еміґрацію, чи то у формі віршика про Леніна і його партію – то 
такі вміщалися на пальцях однієї руки. Ну, Ліна Костенко, Павло 
Мовчан, Валерій Шевчук, Григір Тютюнник… Гай-гай, не на порі 
про це говорити. Загляньте в записки «З таборового зошита». 
У той час Василь прочитав та порадив мені книжку Віктора 

Тернера «Символ и ритуал» (М., «Наука», 1983), згодом «Структу-
рную антропологию» К. Леві-Строса, називав їх геніяльними. Зда-
валося мені, що зачасто Василь уживає слово «геніяльний» – то 
від захоплення новими ідеями, співзвучними його душі, які знахо-
див то тут, то там. Читав багато і швидко, схоплюючи суть і на 
ходу розвиваючи думку. 
Україномовну пресу в той час не ставало снаги читати. Вона 

зумисне робилася третьосортною, щоб убити людині в голову пе-
реконання: що українське – те послідуще. Читати його – прирі-
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кати себе на дрімучий провінціялізм. Переглядали ми її хіба з му-
су, щоб знати: у нас усе по-старому, мертвеччина. Стус більше 
читав російськомовні журнали: «Иностранная литература», «Театр», 
«Вопросы литературы», «Вопросы философии», шукаючи і знахо-
дячи там хоч щось живе. 
Була в зоні сяка-така книгозбірня, куди начальник відділу ма-

йор Долматов на наше домагання дозволив був тимчасово здавати 
свої власні книжки, щоб їх могли прочитати інші люди. Тривало 
так недовго, бо начальство боялося зв'язку поміж камерами в та-
кий спосіб. Скоро Долматов розпорядився кожному перенести 
свої книжки до каптьорки, потім учинив чистку: в'язень має право 
тримати не більше 50 кг речей. Отам-то пограбували нас «закон-
ники»… Тож часом доводилося просити окремих наглядачів пере-
дати книжку в іншу камеру. Зрідка це вдавалося. Або старалися, 
беручи свої речі в каптьорці, підкинути один одному в торбу до-
мовлену книжку – господар зумисне зоставляв її незав'язаною. 
Нерідко ми на цьому «горіли», нас карали, книги відбирали – але 
бажання підтримати один одного було сильнішим. 
Михайло Горинь здав назовсім декілька томів Лесі Українки, 

які Стус старанно прочитав та багато чого понавиписував собі в 
зошит. Вражало його, що Леся в листах так багато пише про свої 
хвороби. «Оце в нас так: зійдуться два українці та й зараз: «У мене 
ту болить і ту болить». – «А в мене ще й ту і ту болить!» Бо про 
свої болячки не говорив, так ніби був залізний. Тільки й того, що 
сказав: «Там, у Ґазах, мені вшили якийсь зеківський шлунок: при-
ймає тільки баланду». Їсти він міг дуже трошки. Часом хотів узяти 
шматок хліба в робочу камеру – «нє положено», не пропускають. 
Ще якось казав: «Серце зупиняється». Тобто мав серцеву аритмію. 
Про Лесю запам'яталося таке: 

– Ну який з тебе, Лесю, драматург? Смикаєш ти своїх персо-
нажів за ниточки, і вони в тебе проголошують твої ідеї. 
І це при тому, що одного разу вимусив Леоніда Бородіна про-

читати одну драму Лесі Українки і переконав його, що твір її ні-
чим не гірший, а то й вище стоїть за своїми художніми якостями 
від творів, визнаних європейською класикою. Нас не знають і не 
цінують у світі тому, що ми недержавна нація і не можемо себе 
належно подати. Ось ви, росіяни, видаєте у Москві своїх «ідейних 
ворогів» Пастернака, Бєлого, Булгакова, Цвєтаєву, у себе їх не 
продаєте, а везете за кордон, бо добре знаєте, що не з Дем'яном 
Бєдним треба виходити на люди. 
Якось спитав мене, чи знаю я Винниченка. 
– Звідки? Я тільки другий том «Відродження нації» читав – 

мені його інкриміновано було в 1973 році. А наша викладачка лі-
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тератури професор Ніна Йосипівна Жук переконувала нас, що 
Винниченка і читати не варто. Якби прочитали, то плювалися б – 
стільки там гидоти. Варті чогось, казала, хіба що ранні оповідання. 

– Бідний ти чоловік, Василю. Без Винниченка українська літе-
ратура – що чоловік об одній легені. Винниченко – це половина 
української прози. 
Ще якось казав, що дуже хочеться йому писати прозу. Я нама-

гався уявити собі, яка б вона була: густа, як мед, і крута, як кали-
нова кров. Бо не лише поетичне, а й побутове його мовлення, як 
я вже зауважував, вражало точністю, образністю, метафоричністю, 
а здатність дивуватися і відкривати у факті самісіньку сутність бу-
ла дивовижною. Ось каже мені: 

– Оце ось ти маєш три судимості? Оце ти особливо небезпеч-
ний державний злочинець і рецидивіст? Та це жах! Це жах! 
А й справді, як подумаєш… 
Шуліка забив і поволі патрає під нашими вікнами горобця, зи-

рячи жовтим оком. Кличу діда Семена і Василя подивитися. Ще 
дід не зліз із нарів, як Василь уже кричить у кватирку: 

– Ух ти, гебіст проклятий! 
«Гебе» – це слово Василь вимовляв з особливим притиском, а 

всю злочинну камарилью називав ніжним словом «бандочка». Ці-
лком в українській традиції – навіть у гімні у нас «воріженьки». 
Коли йому особливо дошкуляли, гримів словами: «Гестапівці! 
Фашисти!» На віщо Іван Кандиба зауважував, що він їм комплі-
менти роздає. 
Худий, стрункої статури, він ходив неквапом, як усі високі зро-

стом і духом люди. Обличчя мав напружене, аж із відкопиленою 
нижньою губою, – таким його й зобразив скульптор Борис Дов-
гань. Хіба він таким був ще до першого ув'язнення? Мабуть, ску-
льптор схопив його цілісний образ, той, що навіки. Очі мав каш-
танові, аж чорні, степові, скіфські (якась крупинка на одному 
яблуку), погляд проникливий – начальство його не витримувало  
і люто ненавиділо за часом відверте в тому погляді презирство. 
У ставленні до співкамерників був чемним і ненав'язливим. Курив – 
і страждав від того, що завдає цим прикрощів іншим. Але ніколи 
не забував принаймні підходити до кватирки чи до дверей – за-
лежно звідки протяг. Треба сказати, що куріння в камері – частий 
привід для напруження і конфліктів, та з Василем їх не бувало, бо 
він годився, що то справді таки «злочинна діяльність» – курити в 
камері – і намагався якомога менше дошкуляти ним оточенню. 
Пам’ятаю, як тішився, одержавши в бандеролі якогось особливо 
пахучого тютюну, але зараз же став передавати його курцям в інші 
камери. Таку послугу наглядачі робили. 



 193

У Різдвяний вечір 1983 року Василя посадили до карцеру, від-
так до одиночки на цілий рік. Там тяжчі умови, але маєш самоту. 
Сидячи там, він не тратився на балачки і мав більше вільного ча-
су. Діставши там книжечку віршів Рейнера Марії Рільке німець-
кою мовою (передмова російською), він узявся перекладати його 
елеґії. Працював «запоями», ночами спати не міг – добре, що в 
камері і вночі світиться. А камера його була в самім куточку бара-
ку: декотрої ночі наглядачі туди й не заглядали. Та й чути їх, коли 
йдуть. Якщо, звичайно, не підкрадаються. Тож часом уранці від-
чиняються двері: 

– Ну, Стус, давай, что ты там насочинял за ночь. 
Стус мовчки стає в кутку, у голій камері ніде щось сховати… 
Німецьку мову він знав віддавна, а в Кучино вивчав анґлійську 

та французьку, носячи на роботу папірці зі словами. Часто їх від-
бирали, обшукуючи при виході на роботу, і карали за те. Щоб 
освоїти мову, казав Василь, потрібно покинути геть усе і пожити в 
ній хоча б декілька місяців. Найбільше йому допомагав у вивченні 
мов Март Ніклус, який, крім своєї рідної естонської, вільно володів 
російською, анґлійською, французькою і німецькою. Це характер-
не для малих народів – знати чужі мови. Ми, українці, невигідно 
відрізняємось від них. Вважаємо, що нас і так багато, є з ким спі-
лкуватися. А тим паче, що читати тими чужими мовами все одно 
нема чого – то вивчає їх хіба той, хто має високий рівень амбіцій. 
Василь так не вважав, знаходив застосування своїм знанням і в 
умовах неволі. У Юрія Федорова був польський «Словнік енцик-
лопедични» – Стут перечитав його повністю, бо не відчував яки-
хось труднощів з будь-якою слов'янською мовою. Дуже допомага-
ли йому ці знання у своєму власному словотворенні. Зрештою, 
слово – це його професія, предмет захоплення, предмет творчости. 
Це правда: ніхто в Кучино не сидів у карцерах так часто, як 

Василь Стус та ще Март Ніклус. Март був здоровий, витривалий 
чоловік, після карцеру чи голодівки порівняно швидко відходив, а 
Василеві з його двома третинами шлунку, що багато чого взагалі 
не приймав, це було смертельно небезпечно. Здається, Март того 
не врахував, починаючи голодівку 8 лютого 1983 року і сповістивши 
про це Василеві. Василь не міг його не підтримати. І це в умовах 
одиночки. Через два тижні їх одвезли до лікарні, але там було не-
стерпно холодно, і після 18 діб Василь припинив голодівку. 

– Як гидко виходити з голодівки, так нічого й не добившись, – 
зізнався якось мені. 
Коли мені кажуть: «А що у вашій українській культурі є?» – я 

пригадую Шевченка з його захалявною книжечкою і ґрафа Льва 
Толстого, який бавився вегетаріянством і по 25 разів переписував 
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окремі сторінки. Згадую засланого в Одесу і на Кавказ Пушкіна – 
і нашого Павла Грабовського, який півжиття провів у неволі. 
Це не докір комусь там з письменників – боронь Боже! – це 

докір тим, хто сміє порівнювати наслідки, не зваживши на зусил-
ля і потенції. 

«Дети Арбата» Анатолія Рибакова, «Белые одежды» Володими-
ра Дудінцева писалися, можна сказати, на виду в КГБ; роман Ва-
силя Ґроссмана «Жизнь и судьба» заарештували не на 200, як 
пророкував А. М. Суслов, років, а всього на 30. Але не автора. А в 
нас, українців, вигрібали все чисто не лише з шухляд, але й зі щі-
лин та закутків душ, і самі душі витрясалися з тіл потенційних 
авторів! Хіба того не знає Віталій Коротич, який посмів дорікнути 
українським письменникам, що вони не мають чого діставати «з 
шухляд»? Звичайно, все, що він писав у так звані «застійні часи», 
за чиїмось вдалим висловом, «справно цокотіло до друкарень», а 
він тим часом повчав нас по радіо, що треба звільняти місце бабу-
сям у трамваї. А про місце, в якому був Василь Стус, він не згаду-
вав ніде ні словом. 
До речі, про Коротича. Якось Василь згадував про один літера-

турний вечір, що на ньому головував Коротич, – ще до 1972 року. 
Василь різко виступив там. Коротич, як головуючий, намагався 
нейтралізувати різкість. Але під час перерви чи то після закінчення 
вечора ухопив Василя за лікоть і потиснув. Мовляв, молодець, Васи-
лю, я з тобою, але ж розумієш, що не кожному можна так, як тобі. 
Чимало часу Стус провів сам-на-сам із колишнім криміналь-

ником Борисом Михайловичем Ромашовим із Арзамаса Ґорьков-
ської області. Ромашов спочатку сидів 25 років за вбивство, але 
став у таборі «політикувати», за віщо йому дали декілька років 
«антирадянщини», етапували до Сосновки в Мордовію, а потім 
знову повернули до кримінального табору. Там він написав щось на 
зразок спогадів про політзону і запакував їх у ящик із продукцією, 
яку вивозили з зони. Їх виявили аж у Владивостоці. Звільнився, 
чотири місяці пиячив, поміж тим обписав паспорт і військовий 
квиток якимись гаслами і кинув через паркан у військкомат. Тут 
йому й інкримінували спогади, зробили рецидивістом, не зважаю-
чи на те, що в нього є довідка про психічні негаразди. Сидіти з ним у 
камері було тяжко, навіть небезпечно. Як правило, другого-
третього місяця з усіма у нього виникали конфлікти. Певна річ, 
він озлобився і проти Василя. У робочій камері № 13, де тісно, 
ніде повернутися, прибив на підлозі планку, за яку заборонив Ва-
силеві ступати і класти свої шнури. Якось замахнувся механічною 
викруткою – а це півметровий металевий інструмент. Василь мусив 
викликати наглядачів і завимагав негайно їх розселити. Але їх обох 
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посадили до карцерів, звинувативши у взаємному конфлікті. Па-
м'ятаю, як Василь гримів потім у «діжурці», я слухав через стіну: 

– За що я сидів п'ять діб? 
Але їх і після цього знову звели в одній камері. Згодом Рома-

шов сидів з на диво незворушним, спокійним Балісом Ґаяускасом, 
що був заглиблений у вивчення мов (читав чи не всіма європейсь-
кими, розмовляв колись із китайцями, японцями, корейцями – з 
ким тільки не сидів за попередні 25 років і цих 10!). При ньому 
Ромашов підпалив був матрац, двічі побив-потрощив вікно. Бача-
чи, що на таке адміністрація не реаґує, ударив ззаду Ґаяускаса по 
голові залізною викруткою, потім двічі лезом викрутки проти сер-
ця – але лезо, на щастя, було коротке, та й упав Баліс боком… 
Потім бив ще і ще (нарахували 12 саден). Прибігли наглядачі, від-
чинили дерев'яні двері, а ґратчаті побоялися, доки Ромашов не 
кинув викрутку і не сказав: «Все!» Чути було, що Баліс гукав: 
«Почему не спасаете?» 
Потерпілого протримали в лікарні тільки 12 діб, щоб зафіксу-

вати лише «легкі тілесні пошкодження». У порушенні криміналь-
ної справи відмовили, обмежили півроком одиночки, що для ньо-
го було скоріше нагородою, а не покаранням, бо там йому вже 
ніхто не заважав варити на обгортковому папері чай, принесений 
від кагебіста. Це не здогади – якось мене послали викосити бу-
р'ян попід бараком, і я бачив під вікном Ромашова фольґу з-під 
чаю, недопалений папір: мабуть, викинув, коли наглядачі заува-
жили. Не всіх же наглядачів кагебіст оповіщав про свої стосунки з 
Ромашовим. Певна річ, Ромашов – є жертва умов, але є підстави 
вважати, що керувався він шовіністичними настроями, які підігрі-
валися кагебістами. Кримінальний елемент постійно використову-
вався адміністрацією проти в'язнів сумління для внутрішньокаме-
рного терору, а як удавалося, то й як донощиків. Платили за це 
чаєм, не зауважували їм деяких порушень. Ще коли я сидів з Ро-
машовим та з Федоровим, то він той чай варив щодня в робочій 
камері на обгортковому папері. Доки було літо і було вийнято де-
кілька шибок – я терпів. А як стало холодно – я відчув, що серце 
моє не витримує. Увімкнув дзвінок і завимагав мене звідти випус-
тити. Певна річ, я порушив «зеківську етику» – фактично зробив 
донос на співкамерника, за віщо він мені погрожував убивством. 
Після того він ото сидів з Василем, потім з Балісом. 
Я так багато розповідаю про Ромашова, чоловіка явно недо-

стойного, тому, що він, крім наглядачів, мабуть, єдиний знає тає-
мницю смерти Василя Стуса, тож треба знати, хто він є. 
Час від часу в зоні виникали конфлікти з адміністрацією, і тоді 

доводилося протестувати голодівками, які, як правило, не давали 
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позитивних для нас наслідків. Але найчастіше голодівки пов'язані 
були з певними датами, коли в'язні сумління всіх таборів демон-
стрували солідарність поміж собою, протестували проти незакон-
ного ув'язнення та нелюдських умов утримання. Ще з 70-х років 
повелося відзначати 12 січня – день українського політв'язня (в 
пам'ять арештів 1972 року). 24 квітня ми солідаризувалися з вір-
менами – день геноциду 1915 року. 5 вересня – день пам'яти 
жертв червоного терору (декрет Совнаркому про червоний терор, 
1918 рік). 30 жовтня – день радянського політв'язня, зумисне ні 
до чого не прив'язана дата. 10 грудня – день прав людини. 
Стус, Тихий, Ніклус ніколи не оминали цих дат, не зважаючи 

на свій стан. Голодували й інші, в тому числі й я. Адміністрація 
колоній до цього ставилася зовні спокійно, бо заяви писалися не 
на її ім'я. Вона лише старанно збирала інформацію, хто яку участь 
брав, хто був ініціятором, а потім сумлінно виконувала розпоря-
дження згори (від кагебістів), кого як покарати. Але десь 1983 ро-
ку заступник начальника колонії з режиму майор Федоров обійшов 
усі камери і попередив, що є нова вказівка: усі «необґрунтовані» 
голодівки вважати порушенням режиму утримання, за участь у 
них карати. Що й почали здійснювати. Постало питання, чи варто 
тому, хто чекає побачення, свідомо позбуватися його? Чи варто 
наражатися на інші покарання – їх нам і так вистачає? Дехто по-
чав утримуватися, тільки подавав заяву протесту, не оголошуючи 
голодівки. Василь же був у цьому послідовний до кінця. 
Перед цими датами завжди проводилися погроми в камерах, 

відбирали все рукописне, когось саджали до карцеру, фабрикуючи 
«порушення режиму», когось переводили до іншої камери, пере-
кидали в інші зони (як мене 30 жовтня 1975 року). У 1983 році ме-
не, Левка Лук'яненка, В'ячеслава Острогляда та голодуючого вже 
більше двох тижнів Юрія Литвина 29 жовтня повезли до лікарні. 
Воронок поламався, нас повернули назад – відвезли завтра. Там 
лікар (здається, Харісов) оголосив, що надалі медпрацівники не 
будуть допомагати в'язням боротися з адміністрацією, тобто не 
будуть нас штучно годувати. Допускатимуть голодуючого до стану 
коми і рятуватимуть в останній момент, а з коми, як відомо, виходять 
інвалідами, як не фізичними, то психічними. Литвина годували 
штучно 16-ї та 25-ї доби, 26-ї він припинив голодівку. Стус у лю-
тому голодував 18 діб. Його не годували зовсім. Були чутки, що на 
суворім режимі люди голодували по 18—20 діб, їх теж не рятували. 
У всіх тоді свіжою була пам'ять про смертельну голодівку хлоп-

ців з Ірландської Республіканської Армії, які домагалися повер-
нення статусу політв'язня. Цього статусу «залізна леді» Марґарет 
Тетчер позбавила їх тому, що вони вдавалися до насильства, бо-



 197

рючись за незалежність Північної Ірландії. Як не оцінюй їхніх дій, 
але мужність, з якою десятеро один за одним, на чолі зі своїм лі-
дером Робертом Сендсом, пішли на смерть, вразила увесь світ, 
надто ж нас, хто теж тривалий час домагався статусу політв'язня. 
Найдовше хтось із них витримав 59 діб, найменше 42. Голодівка – 
це не просто засіб тиску на уряд, а демонстрація готовности вмерти, 
якщо вимога не буде задоволена. І якщо хтось іде на голодівку – 
повинен уже зважитися вмерти. У демократичній державі людина 
сама розпоряджається своїм життям. Ірландські хлопці взяли сло-
во від своєї рідні, що, коли вони вже не будуть володіти собою, то 
рідня не погодиться дати згоду їх рятувати. Утім, тоді вже почи-
наються незворотні процеси – урятувати людину практично не 
можна. У нас же – не було й права померти. Я знаю людей, що 
голодували роками, наприклад, Анатолій Лупиніс, а померти йому 
не давали. Я бачив у 1973 році в психлікарні ім. Павлова в’язня, 
який голодував майже рік, будучи в стані депресії. Але лікарі вва-
жали, що депресію він імітує – після кожного штучного голоду-
вання його приводили побитим до крови… 
Правда й те, що дехто з в'язнів, у тому числі й політичних, зло-

вживав цим радянським «гуманізмом». Ще в Мордовії спитали були 
одного: 

– Ну, як голодується? 
– Ничего, с аппетитом. 
Такі випадки бували, але рідко. Вони осуджувалися неписаною 

етикою політв'язнів. Таке було можливе в таборі, але не в камері, 
де ти просто не мав чого з'їсти, якщо не приймав їжу через «кор-
мушку». Голодуючого третьої доби мусили ізолювати, але цього 
часом не робили, щоб винуватити, ніби він бере їжу в сусідів. 
У стосунках з адміністрацією Стус, як мені здається, часом 

розпалювався і говорив зарізко, а їм того тільки й треба було: во-
ни його зумисне «розкручували», щоб мати привід покарати. 
А вони ж на провокаторів училися. Та й бридко говорити з ними, 
коли бачиш їхні цілі. Ось, наприклад, одного разу викликав Баліса 
Ґаяускаса начальник режиму Федоров. Цього старого вовка напу-
скають, точніше, він сам приходить, коли наглядачі не можуть 
знайти чи спровокувати якесь «порушення». Федоров без нічого 
не піде. Баліс не відповідає на запитання. За це й покарали. На-
ступного разу Баліс відповідає на запитання. Тоді Федоров питає: 

– А как вы относитесь к администрации, в частности ко мне? 
Сказати правду? Відповідає щось ухильне. Наслідок: «В беседе 

был неоткровенен». Покарати. 
Віктораса Пяткуса Федоров покарав за те, що в нього комірець 

не випрасуваний. Ніби в нас у камері є праска. 
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«Що не заборонене, те дозволене» – тепер це у всіх на вустах. 
На вустах же наших карателів було інше: «Що не дозволене, те 
заборонене». І тичуть у «Правила», що висять на стіні. 

– А дихати дозволено Правилами чи заборонено? Розмовляти, 
на парашу, вибачте, ходити – дозволено чи заборонено вашими 
Правилами? – зпересердя питає Василь. 
Зараз ми сприймаємо Василя Стуса в основному як поета, але 

сам він у побуті ніколи того не підкреслював. Дуже сміявся з жар-
ту, привезеного з етапу Ґаяускасом: «Спочатку прочитаємо книж-
ку. Потім журнал. Потім газети. Ну, а вже коли геть нічого робити 
буде – тоді будемо писати вірші». То остання, мовляв, справа… 
Якось задумливо сказав: 
– Якщо нас коли-небудь і згадають, то як мучеників. Як та-

ких, що в годину люту посміли залишитися самими собою. І десь 
там маленькими буквами напишуть, що той і той ще й вірші писав. 

Хто зна, читачу, який більший з його подвигів: вірші, життя 
чи смерть? Якби в нього було не таке життя, якби не передчував 
він своєї ранньої смерти – то й вірші його були б інакші. 

А все ж, найнадійніше, що залишається від нас, – записане 
слово. Тож лишається від Василя перш за все поезія як зматеріялі-
зований у слові біль свого часу, ні, праісторичний, вічний біль 
стражденної людини, біль України: вона найвиразніше мовила 
сучасникам і нащадкам його вустами. Він був оголеним нервом 
епохи, котра, дай Боже, уже минає. Він відчував її так тонко і гост-
ро та пророкував майбутнє так точно, що ми ще не раз подивуємо 
його дарові. Саме це – здатність бачити майбутнє, пророкувати є 
ознакою генія, саме цим долучається він до Вічности: 

Ще кілька літ – і увірветься в'язь. 
Колючий дріт увійде в сни диточі, 
і всі назнаменовання пророчі 
захочуть окошитися на нас. 
Червона барка в чорноводді доль 
загубиться. І фенікс довгоногий 
тебе перенесе в ясні чертоги 
від самоволь, покари і недоль. 
А все тоте, що виснив у житті, 
як рить, проб'ється на плиті могильній, 
бо ж ти єси тепер довіку вільний, 
як сирота в своєму всебутті 
(розіп'ятий на чорному хресті). 

Гай-гай, тепер багато сміливців, що кладуть голови на рейку, 
коли поїзд уже пройшов. Де ви були тоді? «А ми й тоді так дума-
ли, тільки мовчали», – кажуть. То й не дивно буде і справедливо, 
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що «назнаменовання пророчі» нащадки шукатимуть саме у віршах 
Стуса, а не в теоретичних викладах людей, які хутенько «перебу-
дувалися» настільки, наскільки їм дозволили. Чи справді в'язь ко-
лючого дроту навіки увірвалася, чи не стане вона явою, а не сна-
ми, для дітей наших? 
Як болісно читав він свої вірші, щоразу тяжко переживаючи їх 

і спопеляючись. Особливо «Яка нестерпна рідна чужина» та «Гой-
дається вечора зламана віть» – не той варіянт, що тепер публіку-
ється, а коротший. Я попросив Василя записати мені декілька ві-
ршів (бо пам'ятав з Мордовії лише деякі шматки), та він записав 
один, та ще «Тоска по Родине» Марини Цветаєвої. Довелося ще 
раз попросити, і він записав ще декілька. І здолів вивчити їх із 
десяток, ще коли Василь жив. А потім повторював їх собі – задля 
духовної підтримки, і донині ношу їх як скарб душі своєї. 
Я знаходжу розбіжності поміж тими варіянтами, які вивіз із Мор-

довії, і тими, які публікуються зараз, а цей, записаний у лютому 
1984 року з вуст автора і вивезений у пам'яті, – геть одмінний. Він 
не опублікований у збірках творів В. Стуса, то подаю тут цей варіянт: 

Гойдається вечора зламана віть, 
Мов костур сліпого, що тичеться в простір 
осінньої невіді. Жалощів брості 
коцюбляться в стінні. А дерево спить. 
Гойдається вечора зламана віть, 
Туга, ніби слива, рудою налита. 
О ти всепрощальна, о несамовита! 
Осмутами вмита твоя неясить. 
Поорана чорна дорога кипить – 
Нема ні знаку од прадавнього шляху! 
Тугий небокрай, погорбатілий з люті 
гірких дорікань. О піддайся покуті 
непевности. Господи, дай мені жить. 
Удай, що обтято дорогу. Що спить 
душа, розколисана в смертнім аркані 
високих наближень. На серця екрані 
гойдається вечора зламана віть. 
І стежку твою обдало кушпелою… 
…Роздайся, роздайся в двобої з добою! 
Прислухайся тільки, чи Всесвіт не спить. 
Усесвіт не спить. Він вовтузиться, во- 
втузиться, тузаний хвацько під боки 
мороками спогадів… Луняться кроки. 
Це, Господи, сяєво! Це торжество 
надій, проминань і наближень і на- 
вертань у своє, у забуте й дочасне… 
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Гойдається невідь. І сонце не гасне. 
І грає в пожежах мосяжних сосна. 
І сонце твоє простопадне кипить! 
І як мені, Господи, як мені жить?! 
Клясти і любити, клясти і любити, 
канчук цілувати і плетену пліть, 
і небо твоє під торосами неб… 
…Залізний, із пластику, шкла і бетону, 
надибую пісню. Ловлю їх до тону 
шовкового голосу. Зацний погреб! 
Поорана чорна дорога кипить – 
нема ні знаку од прадавнього шляху… 
…Сподоб мене, Отче, високого краху. 
…Вельможно хитається зламана віть. 

Цей вірш є ключовим до розуміння назви збірки «Палімпсес-
ти», яку Василь думав спочатку назвати «Зламана віть», та вирі-
шив, що було б надто банально. Палімпсест – перґамен, на якому 
було щось написане, а потім змите, стерте, зішкрябане, а нато-
мість написаний новий текст. Для науки первісний текст часом 
становить більшу вартість, і його іноді вдається прочитати. Отака 
наша історія – зішкрябана, стерта з нашої пам’яті, натомість на-
писане щось зовсім несусвітнє… «Зимові дерева» – назва найпер-
шої збірки (наголос саме так: дерева, на останньому складі), – дере-
ва у стані анабіозу, як мертві; зламана віть, переорана дорога з 
минулого в майбутнє, загублений прадавній шлях, обрушене духо-
вне небо під завалами (торосами) чужих обрушених неб – усе це 
метафори одного рівня, нагромаджені як каменюччя, створюють 
трагічну картину нашого історичного буття, майже безнадійного по-
ривання до сонця, до повновартого буття. 
Амфібрахій нагадує ходу сліпого каліки з костуром. Розірвані 

поміж рядками слова ніби розвертають Усесвіт, а потім він поко-
тився-пострибав м'ячем: 

Він вовтузиться, во- 
втузиться, тузаний хвацько під боки 
мороками спогадів… 

І, як удар пліті, зі свистом звучало: «Плі-ть». 
Наслуханий Василевим читанням, я намагаюся часом імітувати 

його, але тільки ті вірші, які чув та які відчуваю серцем. 
Улітку в камерах гаряче, то не заборонялося вийняти декілька 

шибок і запнути їх марлею – бо тьма комарів! Вони нам місяць-
півтора спати не давали. Але що вийнято шибки – це значно по-
легшувало нам спілкування. Такої пори Василь одержав у листі від 
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дружини переписану поему Ліни Костенко про циганську поетесу 
Папушу. Став коло вікна і голосно прочитав. Була неділя, нагля-
дачам чомусь не захотілося гримати, чи то й у них спрацювало 
щось людське… То Василь прочитав і своїх декілька віршів. 
Але найпам'ятніші мені все-таки ситуації екстремальні. Він був 

як накручена пружина, котрій конче потрібно час від часу роз-
прямлятися – віршем чи емоційним вибухом. 
Перших днів 1983 року Василь звернувся до чергового поміч-

ника начальника колонії капітана Ляпунова, щоб довідатися про 
долю вилучених недавно під час обшуку паперів, на які не видали 
ніякого документа. 

– Кто забрал? 
– Отой новий офіцер, татарин, прізвища його не знаю. 
Ляпунов склав рапорт, у якому зобразив розмову як образу на-

ціональної гідности майора Ґатіна, і Василя у Різдвяний вечір, 
якраз на день його народження, посадили до карцеру. Одночасно 
посадили і Марта Ніклуса. 

– Василь, где ты? На крыше? – Ніклус недавно вичитав, що в 
якійсь країні в'язні позалазили на дах тюрми і начальник не знав, 
як їх звідти познімати. Наших би їм фахівців типу Новицького… 

– А чорт його знає! У якійсь душогубці… Імені Леніна-
Сталіна… І Ґатіна-татарина! 
Я стою коло дверей своєї 17-ої камери, дослухаюся, переказую 

співкамерникам, що чути. Наглядачі гримають на Ніклуса і Стуса, 
але розбурхана, ображена Василева душа не знає впину. Тоді вми-
кають гучномовець, зумисне для цього встановлений у коридорі. 
І все ж Василь у перерві між мовою дикторів устиг прокричати: 

– Хто не братиме участи в голодівці 12 січня – той боягуз! 
Про намір тримати голодівку або подавати заяву протесту ми вже 

один одного інформували, але, згідно з зеківською етикою, кожен сам 
для себе вирішував, як йому чинити. Тож мене здивували ці слова: 

– Ну, це вже не Василь говорить… – скрушно констатую. 
Тоді Юрій Литвин мені болісно зауважує: 
– Василю, не можна поета міряти однаковою зі всіма міркою. 

Поет живе у своєму світі, нам не відомому, тому ми не маємо 
права його осуджувати зі своєї раціоналістичної вежі, бо ризикує-
мо помилитися… 
Ліг на свої нари в куточку (тоді ще можна було) та й заплакав, 

бідачисько… Так мені відкрилася ще одна істина. 
Після карцера Василеві оформили рік одиночки, де ще не раз 

саджали в карцер, і ті доби доплюсовували потім до того року, тож 
вийшов він звідти аж у лютому 1984 року в 12-ту камеру, а потім 
до нас, у 18-ту. 
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А згадана Василева імпровізація мала продовження і стала своєрі-
дним фольклором: сидиш ото, крутиш осоружні ґвинтики, гатиш 
викруткою: «За Леніна! За Сталіна! За Ґатіна-татарина! За Юрія 
Андропова! За Ваньку Давиклопова! І зовсім помаленьку – за Кос-
тю, за Черненку. Бо як ти його в риму увібгаєш?» 
Тож бувало, що Василь докоряв соузникам за пасивність. Він 

жив у режимі постійного крайнього напруження і хотів, щоб та-
кими були й інші. 

– Василю, – пояснював я йому, – не можу я бути таким, як 
ви. Я здатний на екстремальні вчинки, але протягом короткого 
періоду. Не можу я бути в стані конфронтації постійно. Мене не 
вистачить надовго. Не можу я братися за камінь, якого знаю, що 
не підніму. Тільки зігнуся та осоромлюся. Не можу я постійно 
палахкотіти, але я годен ще багато літ чадіти, хай їм дим очі виїдає… 
Василь погоджувався з цим і казав, що негоже і йому весь час 

вириватися попереду, треба оглядатися на громаду, на фізичні та 
духовні спромоги цих виснажених, а часом і перетлілих людей, 
котрим уже просто негоже поступитися своєю позицією, тому во-
ни через силу стоять на своєму, лиш би не поступитися назад – 
де там уже йти вперед! 

– Я не герой, Василю, я жертва. І якщо хочете знати, то ціл-
ком серйозно вважаю, що крім як на оце сидіння, я вже ні на що 
не годен – тут із мене найбільша користь Україні… 
Може, ці думки здадуться комусь занадто розпачливими, але 

люби, Боже, правду – не були вони позою, продиктованою стра-
хом. Василь працював у далекій від мене камері, до нього важко 
було докричатися, але я одного разу чув через кватирку, як і Лев-
ко Лук'яненко йому гукав з далекої камери: 

– Якщо ми приймемо рішення самоспалитися, то я готовий. 
Але на довготривалі зусилля я вже не годен. Я не маю сили. 
Та навіть і після цього Василь сказав: 
– Біда мені з цими плохими вівцями. Скільки сидиш – усе на 

них оглядайся. 
Але про того ж Лук'яненка якось сказав був у присутності діда 

Семена Покутника, киваючи в бік його камери: 
– Ото Чоловік! 
Це звучало по-євангельському: «Се Человік!» Здається, вони 

трошки побули разом у лікарні десь у 1980 чи 1981 році. Уже бу-
дучи на засланні 1988 року Левко Лук'яненко написав блискучий 
нарис-спогад про Василя Стуса. (Див. Левко Лук’яненко. Не дам 
загинуть Україні! К.: «Софія», 1994, с. 327—343. Але мушу застерег-
ти, що Лук’яненко не міг чути всіх діалогів Василя з начальством, 
він їх реконструює. У тюрмі взагалі мало що бачиш, лише дещо чуєш 
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і здогадуєшся, що відбувається. Лук’яненко спирається на власний – 
дуже багатий! – досвід перебування в карцерах, на досвід голодівок, 
тому його нарис психологічно правдивий, але не сприймаймо його, як 
свідчення очевидця загибелі Стуса. Як і мій, до речі. Уважний читач 
побачить розбіжності в мене і Лук’яненка навіть щодо дат і місця 
подій, але я так запам’ятав, а він інак). 
Було й таке, що його відпруження виявлялося у фізичному бу-

нтові. Якось працював я в сусідній з його камерою, навпроти ді-
журки, це могли бути 9-а і 10-а камери. Здається, був він тоді в 
карцері, бо йому чомусь подали обід прямо до робочої камери. Не 
знаю, що за конфлікт був у Василя з «бандочкою», але чую раптом 
брязкіт миски і шурхіт, брязкіт і шурхіт… Задзвеніло скло. Здога-
дуюся, що то Василь кидається мискою, осипається збита штука-
турка. Мовчки і довго. У коридор, як я визначив за деякими зву-
ками, потихеньку завели декілька солдатів на чолі зі старшим 
прапорщиком Шариновим. Я навіть бачив їх у щілинку. Декілька 
днів по тому я не смів викликати Василя на розмову через квати-
рку. Ще одного разу коштом Василя робили віконну раму. Певно, 
що такі випадки в нас обговорювалися, але ніхто не смів Василя 
осуджувати. Він не міг бути інакшим. Він заповнював собою по-
ловину тюрми. Коли його не стало, ми це гостро відчули. Вікторас 
Пяткус так і сказав: «Не стало половини тюрми». На нього був 
найбільший тиск, а він його витримував, доки міг. «Залізний, із 
пластику, шкла і бетону…» Духом він був такий, але ж тіло його 
було з тієї самої глини, що й інших людей, – тільки як він ви-
тримував такий натиск, що його вистачило б на Бог відь скільки 
«простих смертних»? 
Ось жива картинка: 
– Працюю сам у 7-й камері. Новицький відчиняє двері і гид-

ливо робить якесь нікчемне зауваження, аби вкусити, дошкулити 
мені. Перекочує в роті слину, ніби от-от плюне мені в обличчя. 
Я стис викрутку, насилу втримався. Через якийсь час кличу його: 
«Новицкий, у меня в руках была отвертка. Я дурной…» 

– Я понял, Стус. 
Ще коли були ми в одній камері, Стус розповідав, що під час 

останнього слідства на Володимирській, 33, у Києві, викрутили 
йому руку: донині не міг підняти її вгору. Коли слідчий щось там 
пише, Василеві нічого робити, то він наступного разу захотів узя-
ти з собою книжку. Наглядачі не дозволили, то він узагалі відмо-
вився туди йти. Прийшов сам начальник слідчого ізолятора КГБ 
(Сапожников, я його знав підполковником), велів накласти нару-
чники і вести, що й було зроблено. До слова згадати: у той же час 
Василя знову оперували: мав грижу. Усе то – шлях утрат. 
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Я вже казав, що за «систематичне порушення режиму утри-
мання» в'язня карали карцером до 15 діб, одиночкою до року, від-
так через суд змінювали режим утримання на тюремний, до трьох 
років. Так від нас поїхали в Чистопольську тюрму (Татарія) Віта-
лій Калиниченко, Март Ніклус. Схоже було, що наступним піде в 
тюрму Стус. Після одиночки він себе вже психологічно налашто-
вував на етап. Думав, ліпше – не ліпше, але якась переміна умов, 
та й осточортіли ці одні й ті ж самі ментовські пики… Але тут ґене-
ральний жандарм Андропов придумав нову статтю Кодексу, згідно 
з якою в'язня могли ніколи не випустити з ув'язнення: 183-3, «Зліс-
на непокора вимогам адміністрації виправно-трудових установ», 
до 5 років того режиму, на якому в'язня утримують, або суворішо-
го. Для нас це означало після десяти років особливого (камерного) 
режиму іти зразу на особливий або тюремний, але вже як кримі-
нальники… Якщо виживеш – там тобі можуть додати ще 5 років. 
А вижити в криміналі нашому братові не дали б. Тільки такий фе-
номен, як Сергій Бабич зумів там витримати 13 років… І от Дол-
матов став погрожувати цією статтею Василеві Стусу як найбіль-
шому порушникові режиму. 
Режим у російських тюрмах ніколи не був стабільним і суворо 

окресленим. Він завжди залежав від сваволі найдрібнішого чинов-
ника-наглядача. Проте напрямки, звичайно, задавалися звищ. 
А провідником політики влади щодо політв'язнів, навіть щодо ко-
жного зокрема, є кагебіст, який хоч не має ніякої посади в таборі, 
але насправді він тут є найбільшим начальником. Коли мені не 
хотілося розмовляти з кагебістом, я питав його: «Як ви сюди про-
никли? Хто, за яким правом вас сюди впустив? У мене є началь-
ник, є черговий, є наглядач, а ви законом не передбачені». – І він 
не мав чого сказати. Так воно тоді було й на волі: КГБ – це дер-
жава в державі. «Телефонну пораду» кагебіста чиновник будь-
якого відомства виконає безумовно, тоді як свого міністра можна 
й не послухатися. 
До 1981 року кагебістом у 36-й зоні був Чепкасов, який став 

слідчим КГБ Пермської области в чині майора. Замінив його Во-
лодимир Іванович Ченцов, приблизно 1951 року народження, міс-
цевий, геоґраф за освітою, що, за висловом Івана Кандиби, не 
годен був зволодати з дітками, то пішов оце перевиховувати дорос-
лих дядьків. Наприкінці 1984 року його замінив Василенков, років 
тридцяти. У мене таке враження, що він прийшов зумисне, щоб 
знищити Стуса. Здійснивши це, він щез. Утім, Ґаяускасу він пря-
мо сказав був: «Вас могут убить». Скоро після того Ромашов учи-
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нив на нього замах… Старшим кагебістом, на всі три зони, був 
підполковник Афанасов, а помічником його був Бортников. З Києва 
наїздив ще з мордовських часів знайомий мені полковник Гончар, зі 
Львова – Василь Іванович Ільків. Потім пішла чутка, що Гончар 
занедужав, ніби й помер, – в усякому разі, він перестав приїздити, 
його замінив Ільків. Багато хто (як Тихий і Кандиба) категорично з 
ними розмовляти відмовлялися. Але саме з тих розмов можна було 
дізнатися про нові напрямки тиску на нас. Звісно, звідси виходила і 
дезінформація, сюди ж стікалася й інформація про нас – від на-
глядачів, оперативників, стукачів, яких, хоч трошки серед нас, але 
було. Отож, якщо колись доведеться питати про правопорушення 
щодо кожного з нас – то перш за все з кагебістів. 
Тут потрібно назвати поіменно і безпосередніх виконавців на-

ших вироків. Начальником колонії ВС-389/36 був майор Журав-
ков. Він помер приблизно через 10 днів після Стуса. Замінив його 
майор Долматов, замполіт. Цей Долматов у чині капітана був у 
1980-1983 роках начальником нашого відділку, безпосереднім на-
шим начальником. На початку 1984 року його замінив капітан 
Кондратьєв, потім капітан Снядовський (обидва скоро поставали 
майорами). Начальником режиму був майор Федоров, що просла-
вився своїм деспотизмом. Десь у 1985-му його замінив майор Мак-
сін, що досі був начальником оперчастини. Два оперативники – 
лейтенанти Журавков (син майора Журавкова, ми його прозивали 
«спадковий принц») та Уткін. Лікар Пчельников, Євгеній Аркадійо-
вич, людина злочинно безвідповідальна, ледача. Після смерті Стуса 
його замінив лікар Грущенко, котрий, здається мені, старався поле-
гшити наше становище. Я вважаю, що Михайла Гориня від видимої 
смерти урятував саме він, бо сумлінно лікував його і, мабуть, коли 
йшлося про дострокове звільнення Гориня, його слово було важли-
вим. Мабуть, після Стуса вирішено було припинити нищення нас. 
Черговими помічниками начальника колонії (ДПНК) в нас бу-

ли в різний час капітан Ляпунов, майор Ґаледін, старший лейте-
нант Сабуров, майор Ґатін, капітан Лаптєв. Із наглядачів найдос-
кіпливішими були старі тюремні вовки Новицький (з Донеччини!) 
та Шаринов, їхні молодші колеґи Чертанов, Сергій Останін, Руде-
нко (з Молдавії), Іноземцев, Кукушкін, Власюк (із Поділля), Ко-
роль (із Кубані), Навознов, Варов, Сергій Сидоров та інші. Не всі 
вони були однакові, але всі причетні до злочинів, які там чинили-
ся проти нас. З декотрим часом можна було погомоніли мову про 
що-небудь, наприклад, під час обшуку, щоб полегшити ситуацію. 
Якось я сказав був одному давно обдуману фразу, яка, певна річ, 
ситуації не пом'якшила: «Порядний чоловік тут не працюватиме, 
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він ліпше візьме мотузку та повіситься». Бо ж вони виправдовува-
лися: не буду я, то буде інший, може, ще гірший. Тоді я нагадував 
їм: ви досі переслідуєте тих, хто працював у німецьких концтаборах, 
та й тут у камерах тримаєте людей, звинувачених у співпраці з фа-
шистами. А хіба ж ви не те саме робите? 

Наглядачів сюди добирали старанно, але заманити в таку глу-
хомань молодого хлопця було нелегко. Умови їхнього проживання 
в гуртожитку не сприяли продовженню «трудових угод», то ж вони 
часто мінялися. Коли термін угоди викінчувався, то порядніші його 
не продовжували. 
Якось Василь у такий спосіб похвалив був Короля: 
– Королю, ти, звичайно, будеш у пеклі, але не в самісінькому 

центрі, а за два метри від нього. І то за те, що не написав рапорт 
на ефенді Керімова. 
Цього лагідної вдачі старого азербайджанця, звинуваченого у 

співпраці з німцями на Харківщині, виводили на якусь роботу в дво-
рі. Знаючи, що Март Ніклус у карцері, він надумав йому допомогти. 
Узяв шматок хліба і ще щось там і хотів передати через вікно, коли 
наглядач його на мить покинув самого. Король піймав його. Це мог-
ло обернутися старому трагедією: карцера б він не витримав. Він на 
колінах просив Короля не писати рапорт! Василь це випадково бачив 
з вікна своєї 12-ої камери: отак стоїть Король і крутить на пальці 
в’язку ключів над головою Керімова. З тих пір Василь пройнявся 
повагою до Керімова, звертався до нього «ефенді». Так, здається, у 
мусульман шанобливо називають правовірного, який сходив у Мек-
ку. Ефенді Акпер Карімов помер 19 січня 1985 року в лікарні (сели-
ще Центральне) в тяжких муках від хвороби нирок. 

Багато ще можна було б пригадати деталей нашого буття в ку-
чинській катівні, і вони б пригодилися майбутнім дослідникам не 
лише творчости Василя Стуса, а й усього нашого національно-
визвольного руху, але несила охопити неосяжне.  

…У вересні 1982 року відвезли до лікарні ВС-389/35 у селище 
Центральне Михайла Курку, приблизно 70-річного чоловіка, су-
дженого за звинуваченням у співпраці з німцями – насправді він 
служив в українській поліції. Восени його повезли кудись далі,  
а потім прийшла вістка, що він помер на початку 1983 року. 
Уночі проти 5 травня 1984 року в зоні, просто на кухні, де пра-

цював, помер Іван Мамчич. Помер після тижневих допитів полта-
вських кагебістів, від тиску крові, чим страждав давно. 

7 березня взяли на етап тяжкохворого Олексу Тихого. Під кі-
нець травня Левко Лук'яненко дістав у листі від дружини тайно-
писом звістку, що 2 травня (згодом виявилося, що насправді 5 або 
6) Тихий помер у Пермі, у в’язничній лікарні. Сороковий день по 
його смерті Левко Лук'яненко запропонував громаді відзначити 
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постом (голодівкою), а 39, 40 і 41 дні ще й мовчанням. Якраз тоді 
усі ми вчилися азбуки Морзе від вірмен Азата Аршакяна та Ашота 
Навасардяна, які прибули з Чистопольської тюрми. Левко просту-
кав по трубі Василеві цю сумну новину. Василь зрозумів, але не 
повірив: кинувся перепитувати через кватирку: 

– Я так зрозумів, що помер Олекса Тихий? 
І «спалив» Левка: наглядачі підслухали чи вирахували ініціятора 

акції і покарали Лук'яненка трьома добами карцера. Скоро цей тра-
гічний ритуал поминального посту став у нас сумною традицією. 

23 серпня в 20-й камері співкамерники прийшли на обід і ви-
явили Юрія Литвина з розтятим животом. 4 вересня він помер у лі-
карні в Чусовому. Про це ми дізналися за два тижні. 
Улітку ж забирають від нас смертельно хворого на нирки 37-літ-

нього Валерія Марченка. Восени кагебіст Ченцов сказав нам, що 
Валерій помер у жовтні в «Ґазах» – це всесоюзна лікарня для 
в’язнів у Ленінґраді. Оскільки дати смерти ми не знали, то вшану-
вали Марченка 10 грудня, в День прав людини. 

19 січня 1985 року помер у лікарні на ст. Всехсвятська Акпер 
Керімов. 

Хто далі? Гнітюча атмосфера, епоха ескалації і без того нелюд-
ського режиму. Очевидно, в Кремлі вирішили розв'язати проблему 
«неіснуючих» політв'язнів, просто виморивши нас. 
Наприкінці 1984 року кагебіста Ченцова замінив Василенков. 

З України дід привіз йому тільки прізвище. Тепер він силкується по-
ставити себе «истинно русским», особливо в розмовах і Леонідом Бо-
родіним. А найкращий доказ тому – душити своїх по роду. Стус – 
його жертва, якщо шукати конкретних винуватців. А ще в той са-
мий час з'явився другий землячок «з циновими ґудзиками», капітан 
Снядовський, згодом майор, котрий став начальником відділку. 
Називав себе українцям «с Западной», а польське прізвище, казав, 
дісталося йому від вітчима. Хвалився мені, що закінчив Львівський 
університет, що знає Богдана Стельмаха, який публікує свої вірші 
у… журналі «Всесвіт» (коли то журнал іноземної літератури). Що 
читає Олеся Гончара та… Петра Загребельного (коли він Павло). 
Що розмовляє вдома з дітьми тільки українською. Але звинувачує 
Стуса, що ніби той «примушує» його говорити українською: 

– Більше ти від мене, Іроде, слова українського не почуєш, бо 
не варт його, – лається Стус, повернувшись до камери. – Буду 
говорити з тобою тільки твоєю тюремною мовою. 
Сказано це було в присутності Бородіна, що тому, певна річ, 

не сподобалося. Але що правда, то не гріх: цією мовою говорили 
всі наші кати, незалежно від національности. І Петро I, і Катери-
на II, і Сталін, і Каганович, і Снядовський. Якщо Росія, за висло-
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вом Леніна, – тюрма народів, то російська мова для нас – мова 
тюрми народів.  

(Якось Саша Романов із Саратова, який за 5 років зробив у 
Мордовських таборах крутий віраж від неомарксизму через демок-
ратію до монархізму, сказав був мені, що Сталін – є підозра – 
грузинський єврей. 

– Саша, «да будь он негр преклонных годов», – кажу словами 
Маяковського, – усе одно він російський імперіяліст.) 

«Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ле-
нин», – люблять цитувати «інтернаціоналісти». Яким «інтернаціона-
лістом» був Ленін, ми знаємо давно, а от щодо російської мови – 
то вона була для нас, невільників, насамперед мовою конвою, гебіс-
тів, наглядачів – безпосередніх виконавців наших вироків, тобто 
наших катів. Мовою «тюрми народів». Тож не дивно, що часом до 
неї ворухнеться неприязнь, неприйняття. Ось коли ми станемо з 
Росією добрими сусідами, тоді забудуться емоції, і будемо ставитися 
до російської мови як до французької чи китайської. 
Зрозуміло, що «мовою міжнаціонального спілкування» в росій-

ських концтаборах є російська, хоч росіян там порівняно небагато. 
За першої можливости люди старалися переходити на іншу, на-
приклад, анґлійську (це дуже утруднювало роботу наглядачів та 
стукачів), а найчастіше говорили українською, бо українці у всі 
часи радянської влади становили близько половини «континґенту» 
будь-якого політичного табору. Росіянин Юрій Федоров, литовці 
Баліс Ґаяускас та Вікторас Пяткус, латвієць Ґунар Астра, азербай-
джанець Акпер Керімов добре розуміли українську, читали нею, 
просили говорити з ними українською. Тим часом єдиний у зоні 
латвієць Астра міг поговорити своєю мовою хіба з кішечкою на кух-
ні. Тож ми, українці, мали в російських тюрмах хіба цей привілей – 
розкіш спілкування своєю мовою. Та й землячків «з циновими ґуд-
зиками» де палицею кинь – там і поцілиш: Снядовський, Новиць-
кий, Руденко, Любецький… Хрущов, Підгорний, Черненко, Горба-
чов. Тільки нам від цього не легше, бо рвучись до імперських вер-
шин, вони прагнуть довести свою вірність російському престолові 
жорстокістю щодо своїх по роду. 
Майор Снядовський відзначався винаходами все нових і нових 

заборон для в'язнів. Так, він заборонив мати взимку в камері дві 
шапки – літню і зимову. Сиди в камері стрижений наголо або ж 
надівай зимову шапку. Заборонив купувати в ларку канцтовари – 
замовляй олівця та зошита через «Посилторг». Витлумачив прави-
ла побачень так, що якщо не скористався ним у цім році, то право 
на нього взагалі пропадає. Так і вишукує, як би зробити в'язням 
гірше. Розмовляючи, відводить очі – бо має якесь віспувате об-



 209

личчя і очевид не хоче, щоб і на нього дивилися. Може, від цього 
й озлоблення на цілий світ? Особливо на беззахисного в'язня? 
Десь із лютого 1985 року Снядовський та Василенков встано-

вили правило: виводячи камеру на роботу, одного в'язня беруть у 
«діжурку» і роздягають догола, нерідко з принизливими процеду-
рами. Повертають на обід – знову беруть одного. З обіду – знову. 
І з роботи – беруть, і ведучи на прогулянку… Бувало, за день тебе 
роздягнуть догола декілька разів. Мене одного дня роздягали тричі, 
Гориня – п'ять разів. І нічого ж не знаходять – лише б познущати-
ся. Особливо дошкуляли Стусові. Як тепер чую його голос, повен 
образи і болю: «Лапають тебе, як курку…» Отак не втримаєшся, щось 
скажеш – ось тобі й «порушення режиму», ось і покарання. 
Улітку 1985 року Стус сидів із Леонідом Бородіним у 12-й камері, 

котра єдина з житлових камер виходила вікном на північ. Туди ніко-
ли не заглядало Боже сонечко, там холодно і вогко. Двоярусні нари 
займають більше половини камери. Розкинь руки – дістанеш стін. 
Тумбочка, два стільці, туалетна раковина – і ніде повернутися. 
Обмежений простір тяжко пригнічує, ти ніби в пастці, з якої нема 
виходу. «Перестройка», що почалася 1985 року в ґазетах, нашого 
коридору в тім році ще ніяк не зачіпала. Здавалося, навпаки, «ба-
ндочка» ще більше стала лютувати, як перед погибеллю. 
Пізніше мені довелося сидіти разом з Бородіним, то він розпо-

відав, що останнім часом Василь був дуже засмучений, усе менше 
знаходив приводів для жартів. Майже все літо не мав листів, не-
сподівано прийшов пакунок з продуктами – виповнилася поло-
вина терміну. Але з'їсти всього того їм уже не довелося. Котроїсь 
ночі на сторожову вежу неподалік поставили якогось дуже весело-
го чи то боязкого солдата, який тішив себе безкінечними азіятсь-
кими піснями. Бородін натиснув на ґудзик дзвінка, викликав на-
глядача і попрохав телефонувати охоронцеві, щоб замовк – не 
можна заснути. Назавтра наглядачі склали рапорт, що це Стус уно-
чі розбудив усю тюрму, не давав засудженим відпочивати. 15 діб 
карцеру. Бородін пішов до начальства, написав пояснювальну за-
писку, що Стус і слова не сказав. Долматов: 

– Кому я должен верить: вам или своим подчиненным? Вот 
если бы вы были начальником и не верили подчиненным, как бы 
они к вам относились? 
Долматов добре знав, що чинить. 
За декілька днів після карцеру – нова халепа. 27 серпня – це 

за пізнішими розповідями Бородіна – Стус узяв книжку, поклав її 
на подушку своїх верхніх нарів, і, зіпершись на них ліктем, так 
читав. Це не сподобалося наглядачеві Руденку – дуже недоброму 
хлопцеві з Молдавії, котрий, однак, часом послуговувався україн-
ськими словами. Він зауважив через прозурку: 
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– Стус, нарушаете форму заправки постели. 
А тоді вже сісти, чи, не дай Боже, лягти на нари до відбою бу-

ло категорично заборонено. Стус озвався на те спокійно, попра-
вив подушку і вибрав іншу, «дозволену» позу. Однак назавтра ви-
явилося, що Руденко з черговим помічником начальника колонії 
старшим лейтенантом Сабуровим (Ґунар Астра прозвав його «Хо-
рошо упитанный мальчик») та ще з кимось із наглядачів склав 
рапорт, що Стус у робочий час лежав на нарах, та ще й у верх-
ньому одязі. Брехня була очевидна. Тож Василь, збираючись до 
карцеру, сказав Бородіну, що оголошує голодівку. «Яку?» – спи-
тав Бородін. – «До кінця». 
Це все за розповідями Бородіна. Ми з Ґаяускасом сиділи тоді 

майже навпроти, у 20-ій камері. За якимись звуками ми визначи-
ли, що Стуса знову посадили в карцер, але тих слів ми не чули. 
Навпроти було тихо день, другий. Я навіть подумав, що Бородіна 
теж посадили. Що Стус знову в карцері – то гірка вість, але, му-
шу сказати, звична: що ж, відмучиться ще раз, нічим тому не за-
радиш. Але «ДО КІНЦЯ» – про це ми довідалися значно пізніше, 
коли Василя вже не було серед живих. Бородіну з 12-ої камери не 
було як повідомити нам це сакраментальне словосполучення. Лі-
воруч від нього – порожньо, праворуч – коридорчик, вихід до 
двориків. Ніколи такого не було, щоб будь-якими акціями протесту 
в’язням удалося когось вирятувати з карцеру. 
Стусова доля, мабуть, уже була вирішена: не закатували б за 

цим разом, то за іншим. Ми тоді ще не чули – навряд чи й Ва-
силь про це чув – що його творчість нібито висунуто на здобуття 
Нобелівської премії. Щоправда, ми не раз між собою говорили 
про цю премію, згадуючи, що 1978 року йшлося про присудження 
Нобелівської премії засновникам Московської, Української та Ли-
товської Гельсінкських груп. Цей геніальний винахід, на жаль, не 
був достойно оцінений Нобелівським комітетом: тоді премію прису-
дили президентові Єгипту і прем’єрові Ізраїлю за те, що вони по-
билися і помирилися. А яка то була б підтримка правозахисному 
рухові! Литвин обмірковував, як би від Української Гельсінкської 
групи зробити подання на присудження Нобелівської премії Ліні 
Костенко за роман «Маруся Чурай». Не знав Юрко, що висувати 
кандидата може лише лауреат. Згодом говорили, що творчість 
Стуса на здобуття Нобелівської премії висунув німецький пись-
менник Ґенріх Бьолль, лауреат Нобелівської премії 1972 року і пре-
зидент Міжнародного ПЕН-клубу (він того ж 1985 року помер). Те-
перь пишуть, що документів про висунення не виявлено, що україн-
ська громада Заходу пізно почала такі клопотання і не встигла 1985 
року видати переклади. 
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Кремлівська банда мала доволі клопоту з нобеліянтами Олек-
сандром Солженіциним, якого мусила вивезти за кордон, та Анд-
рієм Сахаровим, якого з початком Афґанської війни депортувала в 
Ґорький і тримала там під домашнім арештом. Кремлівська банда 
знала й те, що Нобелівська премія, згідно з її статутом, присуджу-
ється тільки живим, посмертно вона не присуджується. Вона не 
могла допустити, щоб нобелівський лауреат, та ще й українець (а це 
піднесло б «українську справу» на нечувану висоту), з’явився ще й 
за ґратами. Такого не допускав навіть Адольф Гітлер: 1936 року 
він нібито розпорядився звільнити з концтабору Карла Осецького, 
коли тому присудили Нобелівську премію але він помер. Кремль 
вирішив розв’язатися з потенційним лауреатом у традиційний ро-
сійський спосіб: «Нет человека – нет проблемы». Знищити його 
ще до присудження премії, до 24 жовтня (може, я трохи помиля-
юся датою). Захисники Ґорбачова скажуть, що він, очевидно, й не 
чув про Стуса. Але я певен, що наші справи розглядалися і вирі-
шувалися на найвищому рівні. Особливо небезпечних політичних 
рецидивістів тоді було чи не стільки ж, як у Кремлі членів Політ-
бюро ЦК КПРС. Ґорбачов, бачите, затіяв «революцію», не випус-
каючи з неволі, здавалося б, найголовніших своїх союзників – 
політв'язнів, як це всюди робиться в людей. Більше того, він три-
мав нас ще й у 1988, декого й у 1989 роках, а сам ставши нобелів-
ським лавріятом миру, розпочав новий набір політв’язнів. Він нас, 
бачите, помилував. Тобто вважав злочинцями, до яких проявив 
милосердя. Реабілітація настала ген коли – 1991 року… 
Я певен, що адміністрація табору ВС-389/36 дістала завдання в 

будь-який спосіб знищити Василя Стуса до присудження Нобелів-
ської премії. 

2 вересня 1985 року в нашій 20-ій камері внизу замерзли шибки. 
Щоправда, у нас із Балісом Ґаяускасом була відчинена кватирка. 
Ще не опалювалося, а в'язниця стоїть на болоті. Холодно і волого. 
Із білизни до карцеру могли дозволити взяти лише майку та труси 
(ще вважався літній сезон). Видаються штани, куртка з написом 
«ШІЗО», шкарпетки, можна мати хустинку. Рушник, кварту, ложку 
дають тільки на час ужитку. Але ж Стус голодує… 
На день нари піднімаються попід стіну і закріплюються шворнем, 

якого з коридору крізь стіну просуває наглядач. Прибита до нарів під 
кутом 90 градусів дошка стає столиком. Під нарами – прикований 
до підлоги стільчик. Коли оголошують «відбій», наглядач гукає: «Дер-
жи нары». Наглядач виймає шворінь, а в'язень мусить опустити нари, 
вони повисають на ланцюгах і опираються на виступи. Стільчик 
опиняється під нарами, на нього вже неможливо сісти. 
Карцери 3, 4, 5, 6 розміщені в окремому коридорі, перпенди-

кулярному до основного. Як дивитися від вахти, то вікна карцерів 
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під фронтоном, найближче до вахти вікно 3-го карцера. Казали, 
що Стус був спершу в четвертому, а потім у третьому карцері. От-
же, ніякий звук з карцера до наших вікон не долине. Крім того, 
вікна карцерів узяті в «баян» (жалюзі – навскіс поставлені дощечки, 
щоб з камери не бачити нічого, крім неба у смужку). В основному 
коридорі по дорозі до карцерів поставлено двоє дверей. Одне сло-
во, зв'язку з карцером – ніякого. (Тут мушу зауважити, що в де-
яких моїх попередніх публікаціях карцери «пронумеровано» неправиль-
но, виходило, що на розі 4-й, а далі, відповідно, 3, 2, 1. Насправді 
порядок від найближчого до вахти рогу такий: 3, 4, 5, 6). 

2 вересня перед обідом чути було, що водили Василя до яко-
гось начальника у протилежний від карцерів бік. Коли повертався, 
то своїм громовим голосом оповіщав нас, що працювали в камерах: 

– Накажу, накажу… Та хоч і знищіть, гестапівці! 
Хто йому погрожував додатковим покаранням? Може, Долма-

тов. Може, Снядовський або Федоров. Бо Журавкова вже якийсь 
час у зоні не було (він помер через 10 днів після Стуса). 
Того ж дня годині о 17-й – 19-й Енн Тарто, обов'язком якого 

було забирати після роботи з камер готову продукцію (шнури еле-
ктропрасок з прикрученими панельками) і заносити роботу на за-
втра, почув, що Василь просить валідолу, сидячи у 7-ій робочій 
камері, навпроти карцерів. Працювати його поставили у другу 
зміну. Наглядачі сказали, що лікаря нема, хоча Пчельников якраз 
був. Тоді Тарто сказав наглядачам, що сам скаже лікареві, то валі-
дол Стусові начебто дали. 
Котрогось вечора, 1, 2 чи 3 вересня, я сам почув, що Стус про-

сить дати йому черевики: холодно, він же на роботі в капцях. На-
глядач Іноземцев – чути було – дав черевики. Звісно, тільки на 
робочий час. Мабуть, він тоді працював у 8-й камері, яка у загаль-
ному коридорі, навпроти «діжурки». Бо звуку з 7-ї камери, що в пер-
пендикулярному коридорі, я не почув би. 
Левко Лук'яненко – далі за його розповідями – ходив тоді на 

роботу до 7-ї камери. Нібито до тієї ж камери в другу зміну виво-
дили й Василя Стуса. Вона в тому ж, що й карцери, коридорі, але 
в протилежному від 4 і 3-го карцерів кінці і навпроти. Левко що-
дня озивався до Василя: «Василю, здоров!» Або: «Ахи!». Залежно 
від зміни наглядачів. Василь відповідав. Але 4 вересня вранці Стус 
не озвався. 
Того дня в обідній час, як розповідав згодом Ґунар Астра, на 

територію табору приходило начальство: Долматов, Афанасов, Фе-
доров, Максін і ще хтось. Заходили не коридором, а попри вікна 
житлових камер (а в’язні в цей час навпроти, у робочих камерах). 
І зайшли в карцерний коридор з боку дворика для одиночників. 
Явно до Стуса. Поводилися дуже тихо, бо й Лук’яненко не чув. 
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Може, під той час його якраз вивели на обід до житлової камери. 
А на обід тоді Левка вела вся наглядацька команда – чотири чо-
ловіка і сам черговий офіцер Галедін – щоб він не зважився за-
глянути до Василевого карцеру через прозурку. І все ж він, повер-
таючись з обіду, кинувся був до дверей – його туди не пустили. 
Гнітюча атмосфера. Щось сталося. 
– Навіть та язичниця не реготала, – згадував згодом Лук'яненко. 
То майстриня, що все реготала з наглядачами в діжурці. 
Кухареві Ґунарові Астрі веліли приготувати триденну пайку 

хліба – так, ніби когось беруть на етап. Кого – неважко вирахувати. 
Такого ніколи не бувало: везти нас можна тільки до Пермі три – 
чотири години або до лікарні дві – три години, пайку ніколи не да-
вали. Отже, це «понт» (видимість). Але про ту пайку й забули. 
І ще: підвели до 12-ї камери Олександра Візира, який тоді роз-

носив їжу, і звеліли Бородіну подати Василеву ложку – так ніби 
він припинив голодівку. 
Олександр Миколайович Візир родом із Миргорода, суджений 

за справи часів війни. Він доброзичливий чоловік, але йому, ма-
буть, суворо заборонили будь-що розповідати про Стуса. А в нього 
попереду ще багато років неволі. 
Згодом розповідали, що сам Візир та його посправник Володи-

мир Іванович Остапенко (із Житомира) споряджали Василя в 
останню дорогу. Уже на волі вони обидва категорично заперечили 
це в листах, присланих на моє прохання. 

4-го чи 5-го вересня Василя Курила випустили з 19-ї камери на 
безкамерний режим, а на його місце до Гориня з 12-ї перевели 
Леоніда Бородіна, від якого ми, нарешті, дізналися через кватир-
ку, як та за віщо посадили Стуса. 
Уночі проти 5-го, приблизно опівночі, я чув у коридорі шум, 

тупіт, розрізнив вепрячий рик Новицького, зокрема: «Давай нож, 
нож давай!». Згодом я здогадався, що то вони по-злодійському 
вночі виносили тіло Василя, щоб хтось його випадково не поба-
чив. І вже запускали версію про самогубство в 7-й камері. Цю ве-
рсію цілком спростував Лук’яненко: того вечора Стус не працював 
у 7-й камері: наступного дня Левко зауважив, що деталі на єдино-
му там робочому столі не були порушені. 
Ми стали радитися, що робити. Насамперед треба з'ясувати, де 

Стус. Записуємося на прийом до начальства, але нікого не викли-
кають. У коридорі, коли нас ведуть на роботу, нікого з начальства 
не видно. Ще другого вересня я подав був заяву Снядовському, 
щоб викликав мене поговорити. Нагадую ще раз. Записуюся декі-
лька днів підряд на прийом. Викликав мене сам Долматов, десь аж 
12-го чи 14-го вересня: 
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– Я ничего не обязан вам сообщать о других осужденных. Он 
меня лично оскорбил. Я его посадил за оскорбление. Стуса здесь 
нет. Где он – отвечать не обязан. 
Зник лікар Пчельников. Пропав Снядовський. Пропав Журавков. 
– Я за всех, – каже Долматов. 
25-го вересня мене, В'ячеслава Острогляда і Бориса Івановича 

Титаренка везуть до лікарні на Всехсвятську. Уже з'явися лікар 
Пчельников, який здає справи новому лікареві – Грущенку. 
У воронку Острогляд розповідає неймовірні речі: 
– Стус загнав собі швайку в серце, затиснув рукою ґрати і так 

закляк. Руку одривали. Це мені Іноземцев розказував – ми з ним 
у добрих стосунках. 

– Де б він ту швайку взяв, як його так ретельно обшукували? 
Не вірю. Стус – не та людина, щоб так учинити, а Острогляд 

не та людина, щоб йому вірити. Тим паче з покликанням на на-
глядача. Можливо, це була одна зі спроб запустити неправдиву 
версію. 
Не хочеться вірити, що Василя вже нема. Хоч Левко Лук'янен-

ко не раз висловлював впевненість, що це так. 
– А докази? 
– Достовірних доказів ми тут майже ніколи не маємо, але ду-

ша чує, що Василя вже немає. 
Через декілька місяців Енн Тарто розповідав, що він скоро піс-

ля події зумів переговорити з Ромашовим, який тоді сидів у шос-
тій камері в одиночці – це в одному з Василем коридорі, через дві 
порожні камери. Ромашов ніби-то чув, як увечері 3 вересня в 3-ій 
камері опускали нари. (Баліс Ґаяускас каже, що сам Ромашов тоді 
сидів у сусідній, 4-ій камері. Див. його версію загибелі Стуса в нарисі 
«Музей у Кучино – совість Росії»). Коли наглядач висмикнув шво-
рінь, Стус ніби не втримав їх, вони його вдарили. Бо Стус ніби 
застогнав: 

– Убили, холєра! 
Він часто вживав це слово. Навіть Ромашову запам'яталося. 

У грудні 1987 року я мав нагоду поговорити з Ромашовим наодинці. 
Він не захотів підтвердити цю версію: «Ничего об этом говорить 
не хочу». Тоді його помилково випустили були з камери, і він, 
може, хотів сидіти тихенько. Та й узагалі, навіщо йому наш кло-
піт, коли в нього ще термін не дай Боже який, та й симпатій він 
до мене та до Стуса не мав. А може, того шворня наглядач зумис-
не несподівано висмикнув, коли Василь сидів на стільчику під 
нарами і вони його вдарили по голові? А вони важкі, з грубої дош-
ки, та ще й оббиті по краю металевим кутником. Таємниці загибелі 
Василя Стуса ми вже, мабуть, ніколи не дізнаємося… 
Світ знав про смерть Василя Стуса вже 5 вересня. Ми, що си-

діли поруч – не знали, хоча здогадувалися і відчували. 
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5 жовтня в лікарні мене викликав на розмову кагебіст із Києва 
Ільків Василь Іванович. Був присутній місцевий кагебіст Зубов чи 
Зуєв. З таких, кого росіяни називають «здоровенный детина». Роз-
мова українською мовою, то той «детина» мовчить. У доволі відвер-
тій розмові я, як кажуть в'язні, взяв Ільківа «на понт». Перераховую 
всіх померлих: Михайло Курка, Олекса Тихий, Іван Мамчич, Юрій 
Литвин, Валерій Марченко, Акпер Керімов, Василь Стус… 

– Ну, Стус… Серце не витримало. З кожним може статися… 
Отут і моє серце впало: 

… гірський 
повільний поповз, опуст, розпадання 
материка… 

Так я закінчив був другу спробу спогадів про Василя Стуса 
(перша була восени 1978) і поставив дату «5 січня 1989 року». До-
волі стислу, сказати б, конспективну, – аби зафіксувати основні 
факти. Бо всі ми ходимо під Богом, ніхто не знає свого часу, а 
залишити нелукаві свідчення про тих, хто пішов від нас раніше, – 
святий наш обов'язок. Відомо ж бо: історія – це, на жаль, не зав-
жди те, що було, а те, що записане. Якщо не залишать свідчень 
учасники й сучасники суспільно значущих подій, то настануть 
нові люди і напишуть «по своєму розумінію», за тими матеріяла-
ми, які збереглися. Або як їм замовлять. А що залишається від 
нас, колишніх політв’язнів? Карні справи? Там далеко не вся правда 
і далеко не все правда. Бо в слідства своя правда, а в звинувачено-
го – своя. І кожна сторона щось приховує або зображає у вигід-
ному для себе світлі. Так що ніщо не замінить живих спогадів, 
написаних уже в умовах свободи від страху переслідувань. 

ПОВЕРНЕННЯ 

А проте: 
ми ще повернемось 
бодай – 
ногами вперед, 
але: не мертві, 
але: не переможені, 
але: безсмертні. 

В. Стус 
Треба повернутися думкою туди, в Кучино: що ж було там уже 

без Василя Стуса? 
Смерть його тяжко вразила нас, сколихнула всю Україну і світ, 

але не нашу тюрму. Ознак ґорбачовської «перестройки» в наших 



 216

коридорах не було видно принаймні до кінця 1986 року, коли до 
нас занадилися «гості» з Москви. Вони почали пропонувати по-
літв'язням писати хоч якісь, хоч куці покаянні заяви, ну хоч би 
«шкодую за вчиненим», помилявся», «не буду більше займатися 
політичною діяльністю». Попроси звільнити «за станом здоров’я». 
Або хай мати, дружина попросить – щоб хоч якийсь папірець був. 
До нас на особливий режим доходили чутки, що в таборах суворо-
го режиму дехто щось понаписував. Хто писав, хто не писав – 
перважну більшість розпустили в першій половині 1987 року. 
А ми, «особливо небезпечні рецидивісти», вперлися. Ага, Ґорбачов 
каже, що він – за перебудову, то чому ж він перш за все не звіль-
няє опозицію і не бере її собі в спільники? Він хоче мати перед 
світом «людське обличчя» – то чому ж не звільняє політв'язнів без-
застережно, з реабілітацією, а не через принизливе «помилування»? 
Виходить, що й він вважає нас злочинцями, але, як добрий цар, 
проявляє до нас милосердя. 

О вороже! Коли тобі проститься 
Гик передсмертний і тяжка сльоза 
Розстріляних, замучених, забитих 
По соловках, сибірах, магаданах? 
Державо тьми і тьми, і тьми і тьми! 
Ти крутишся у гадину, відколи 
Тобою неспокутний трусить гріх 
І докори сумління дух потворять. 
Казися над проваллям, балансуй, 
Усі стежки до себе захаращуй, 
Бо добре знаєш, грішник усесвітній: 
Світ за очі від себе не втече. 
Це божевілля пориву, ця рвань 
Всеперелетів – з пекла і до раю, 
Це надвисання в смерть, оця жага 
Розтлінного весь білий світ розтлити 
І все товкти, товкти зболілу жертву, 
Щоб вирвати прощення за свої 
Одвічні окрутенства – то занадто 
Позначено на душах і хребтах. 
Тота сльоза тебе іспопелить 
І лютий зойк завруниться стожало 
Ланами й луками. І ти збагнеш 
Обнавіснілу всеніщивність роду. 
Володарю своєї смерти! Доля 
Всепам'ятка, всечула, всевидюща – 
Нічого не забуде, не простить. 
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Якщо політв’язень визнав себе винним – отже, кремлівська 
банда вже перед ним не винна! Лукавим, вимушеним визнанням 
вини за собою, навіть проханням проявити гуманність, він реабі-
літував ту банду! «І все товкти, товкти зболілу жертву, щоб вир-
вати прощення за свої одвічні окрутенства…» Ні, на таке окрутенс-
тво ми не підемо. Коли попередникам Ґорбачова було потрібно 
нас посадити – нашої згоди не питали. Коли ж новому російсь-
кому цареві припекло і він хоче робити на нас якийсь політичний 
ґендель – то ми йому підігрувати не будемо. Як дошкульніше 
припече – то й так випустить. 

Так воно й сталося. Але звільненню передувало деяке пом'як-
шення режиму. Навесні 1987 року кількох чоловік, у тому числі й 
мене, випустили на безкамерний режим. Багатьом із нас оголосили 
амністію: скоротили наполовину недобутий термін, хоч ми зовсім 
не були схожі на тих, хто «стал на путь исправления». 19 лютого 
звільнили майже сліпого Василя Курила. Улітку взяли на етап і 
вже не повернули (звільнили) Леоніда Бородіна, 2 липня звільни-
ли тяжкохворого Михайла Гориня (для цього викликали в Кучино 
його брата Миколу). 8 жовтня звільнили Семена Скалича-Покут-
ника. Відчувалося, що й цей останній, Пермський «архіпелаг» трьох 
таборів розпадається. Але в той же час немилосердно катували в 
карцерах Петра Рубана, Івана Сокульського, Михайла Алексеєва, 
Івана Кандибу, Марта Ніклуса. 

Уранці 8 грудня 1987 року забрали з Кучино на заслання Левка 
Лук'яненка. Через годину зону заполонила тьма наглядачів. Нам ула-
штували «ґенеральний шмон» і веліли збиратися в дорогу зі всіма 
речами. Куди? Сьогодні якраз день зустрічі Ґорбачова з Рейґаном у 
Рейк’явіку. Невже на цей раз ми стали об’єктами політичної работо-
ргівлі, «розмінною монетою», і нас оце звільняють? Але за настроями 
«шмональників» – не схоже. Звільняючи, мали б бути чемнішими. 
Отже, перевозять в інше місце. Щоб сказати Рейґанові: «А їх у Кучи-
но вже нема». Про московську хитрість Рейґан дізнається завтра, але 
Ґорбачову достатньо було брехні на один день. 
Відвезли нас, вісімнадцятьох, у знайому місцину – в лікарню, 

що при таборі суворого режиму ВС-389/35, селище Центральне, 
станція Всехсвятська, тільки розмістили з протилежного, з півден-
ного боку бараку. Режим тут був набагато слабший. Формально, 
Василя Стуса покарали смертю за те, що ніби ліг на нари в нена-
лежний час, та тут майор Осін, сполохавши Миколу Горбаля, ма-
хає рукою: 

– Лежите, лежите… 
Так уже можна було й сидіти. Ні – повиганяли. Декого пере-

везли на суворий режим. Ґунара Астру відвезли до Риги й випус-
тили ще в лютому 1988 року. Він через місяць помер. 18 квітня 
звільнили Віталія Калиниченка, 8 липня – Марта Ніклуса, Григо-
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рія Приходька, Бориса Ромашова. 2 серпня – Івана Сокульського. 
Мене з Миколою Горбалем та Іваном Кандибою зрушили з місця 
12 серпня 1988 року, три доби тримали в кімнаті побачень, 15-го 
завезли в Перм. Після нас на особливому режимі залишилися лише 
два чоловіка – Енн Тарто і Михайло Алексеєв. 21 серпня, в чудес-
ний спосіб, менше як за одну добу, допровадили мене на Батьків-
щину. Літаком до Києва (наручники тільки показали), воронком 
до Житомира. Спецконвой здав мене місцевим тюремщикам, ті 
розпечатали супровідний пакет і знайшли припис: «По получении 
сего освободить». Підстава: «За добросовестную работу и хорошее 
поведение, свидетельствующее о его исправлении, – помиловать». 
Отакої. Ніби я сидів за хуліганство та ледарювання… Але ж не сядеш 
під тюрмою плакати: візьміть мене назад. Того ж дня добрався я 
додому, до рідної матері… 
Згодом, а саме 3 вересня 1988 року, на зборах Українського 

Культурологічного Клубу, у відомому помешканні Дмитра Федорі-
ва на Олегівській, 10, у Києві, я вперше в житті вільно, без само-
цензури виступив перед чималим колом наших, але ненасильно, 
як у Мордовії чи на Уралі, зібраних людей. 
Це був переддень річниці смерти Юрія Литвина і Василя Сту-

са, то я розповів про їхні останні дні, прочитав з пам'яті декілька 
віршів Стуса. Публіка добре сприйняла виступ, мене просили на-
писати про це. «Але ж щоб писати про великих людей, потрібно 
самому бути рівновеликим з ними, щоб не спотворити їхнього 
образу», – заперечив я. Та Світлана Кириченко (дружина Юрія 
Бадзя, давня Стусова приятелька) відповіла, що кожна деталь 
життя цих людей може бути вартісною, потрібно зафіксувати все. 
Справді, подумав я, не так багато є тих, хто знав їх у неволі. Та й 
не кожен очевидець напише. Отже, треба дістати сховані свої спо-
гади 1978 року і продовжити їх. Світлана також зауважила, що моє 
читання нагадує їй Василеве. Мабуть, якоюсь мірою мені вдавало-
ся імітувати автора, бо чув і бачив, як він сам читає. Тепер багато 
хто читає Стусові вірші, але мене непокоїть, якщо читець непра-
вильно акцентує. Тоді ж Петро Борсук попросив переписати та 
надіслати йому ці вірші, щоб його доньки вивчили. Я тоді багато 
разів передруковував і роздавав добірки віршів. Скоро мій односе-
льчанин Іван Розпутенко приніс мені машинописний відбиток, 
який я дав йому 1977 чи 1978 року. Керівництво Української Ге-
льсінкської Спілки надало мені в користування друкарську машин-
ку, то я передрукував усю добірку, вивезену мною з мордовського 
табору № 19. Вийшло 50 сторіночок А5. 
Восени того 1988 року я познайомився в Києві з удовою Стуса 

Валентиною Попелюх та їхнім сином Дмитром, дружиною Дмитра 
Оксаною Дворко, з онуком Ярославом. Одвідав у Барахтах на Ва-
сильківщині маму Юрія Литвина Надію Антонівну Парубченко, 
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побував у селі Гатному під Києвом на могилі Валерія Марченка 
разом з його мамою Ніною Михайлівною, родиною та друзями, 
розшукав у Києві сина Олекси Тихого Володимира. Тяжкі ті зу-
стрічі… Ніби ти з того світа повернувся. Поїхав ще й до Василевої 
мами в Донецьк, на вулицю Чуваську, 19, у хатину неподалік вок-
залу. Як почула Їлина Яківна, хто я та звідки, – заплакала гірко 
та й пішла в садочок, покинувши мене з Василевою небогою Те-
тяною. Повернувшись, сказала, що як тільки ото трохи забуде 
своє горе, так і пише хто-небудь або приходить – ворушить його. 
Отут я гостро відчув свою вину, що повернувся з того світу живим, 
тоді як найкращі з нас погинули… 

– Ще до шести років, – розповідала мама, – він пішов у 
школу. Якось приходить до мене вчителька Зоя Петрівна та й пи-
тає, чому це Василько ходить до школи босий, уже ж холодно. 

– Як? То він до школи ходить? То я не пущу. Малий ще. 
– Ні, – каже вчителька, – до школи ви його пускайте. Я його 

за приклад іншим ставлю, отим переросткам: Стусик, ану, ти вий-
ди. Воно тягнеться до дошки навдибки і пише. 
Отак він до шести років став школярем, а до шістнадцяти сту-

дентом. Його навіть не хотіли прийняти до інституту. Такий же 
він був до науки кмітливий, так було над тими книжками сидить 
та плаче, що я боялася, щоб не здурів. 
А ще мама згадувала, як будучи вже студентом прийшов якось 

увечері у геть брудному єдиному своєму костюмчику. 
– А що я мусив робити, як та п'яна жінка на базарі лежала. 

Мусив завести її додому. А то вночі не спав би. 
А то каже мені: 
– Поведіть мене, мамо, до церкви. 
Пішли ми в неділю. Аж якась жінка несе мішок картоплі, то 

він узявся їй допомагати. Так ми на службу Божу й не втрапили. 
– Нічого, – каже. – Треба людям добро робити. 
«Моя мова – мамина» – згадав я Василеві слова, слухаючи йо-

го маму-подолянку, наспівну мелодику її питальних речень. 
Тієї ж осени в журналі «Кафедра», що його вже видавали у 

Львові – Харкові Михайло Осадчий та Степан Сапеляк, я прочи-
тав нарис Віталія Калиниченка про останні дні Василя Стуса. 
Я здивувався: так багато там було неточностей і домислів. Це то-
му, що Калиниченка під час загибелі Стуса у Кучино не було. Він 
був тоді у Чистопольській в'язниці, повернувся пізніше, ми йому 
розказували, а він оце так наплутав. Хоча Сапеляк і Калиниченко 
доводили мені, що то новела, художня річ, але мені надто заболіла 
свіжа рана. Навіщо ця мітотворчість по свіжому сліду? Спочатку 
треба сказати всю правду. Може, колись якийсь письменник ви-
пише образ Стуса ліпше і точніше, ніж ми, хто його знав, але ми 
повинні перш за все засвідчити правду. 
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Я негайно написав три-чотири сторінки тексту про відомі мені 
обставини загибелі Василя Стуса, він був опублікований в одному 
з наступних номерів під назвою «Розпадання материка». Це спо-
нукало мене до писання ширших спогадів, бо не зразу після звіль-
нення я взявся за писання: хотів спершу віднайти написане 1978 ро-
ку, бо ж багато деталей і вражень тих часів уже не міг пригадати 
так живо. Я вже згадував, що йдучи 1979 року в неволю, один 
примірник сховав у своєму обійсті в Ставках, у капроновій банці 
закопав у землю. Повернувся 1988 року, копаю-копаю – нема! 
Другий примірник я передав був через свою матір Дмитрові Мазу-
ру – і цього Дмитро не знайшов. Тому я написав другий варіянт 
(закінчив 5 січня 1989 року). Відбитки мого машинопису пішли 
гуляти по Вкраїні й поза нею. Спочатку мої спогади опублікував 
машинописний журнал «Літературний ярмарок» (редактор Богдан 
Жолдак), потім, знявши декілька фраз, журнал «Донбас», число тре-
тє 1989 року, частково – журнал «Сільські обрії», число шосте то-
го ж року. Для деяких газет я готував окремі фраґменти. 
Згодом я побачив, що спогади мої далеко не повні, тому по-

клав собі розширити їх, хоч би й на шкоду своєму правилу писати 
якомога коротше. Це має бути документ про людину і документ 
про час та місце, доступ до якого був обмежений. Я свідчу. Перед 
читачами, літературознавцями, перед судом історії. Цей третій, 
може, не останній варіянт, я закінчив 30 січня 1991 року, вже 
працюючи в Києві секретарем Української Республіканської пар-
тії. (Опублікований він у книжечці: Василь Овсієнко. Світло людей. 
Спогади-нариси про Василя Стуса, Юрія Литвина, Оксану Мешко. 
Бібліотека журналу УРП «Республіка». Серія: політичні портрети, 
№ 4. К., 1996. 108 с. Готуючи цю книжечку, я вніс деякі виправлення 
та доповнення, не порушуючи розповідного стилю та не вносячи су-
часних оцінок. Хай буде так, як тоді пам’ятав і сприймав. Це доку-
мент часу. Тепер же, 2004 року, я знову вношу деякі невеликі – ще 
менші – виправлення та доповнення, додаю примітки). 
Тим часом в Україні виникла думка перевезти тлінні рештки 

українських національних героїв Василя Стуса, Юрія Литвина і 
Олекси Тихого на батьківщину. Родини вели тривалі перетрактації 
зі владою, громадськість збирала гроші. Під кінець літа 1989 року 
окреслилися конкретні терміни: привезти під 3—4 вересня. Це дні 
смерти Василя Стуса і Юрія Литвина. До групи, що мала вируша-
ти на Урал, добрі люди вписали й мене. То була незабутня поїзд-
ка… Через декілька днів після повернення, 9 вересня, я попросив 
Михайла Гориня, який головував другого дня на Установчому з'їзді 
Народного Руху України за перебудову, щоб позачергово випустив 
мене на трибуну, і я виступив з таким повідомлення (звичайно, 
сказав я коротше, але текст був написаний): 
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«Оце, добрі люди, у руках у мене ключі від тюремних камер, із 
яких політв'язнів, у тому числі й мене, вивезено було менше двох 
років тому. Це ключі від камер так званого «учреждения ВС-
389/36» у селі Кучино Чусовського району Пермської області – ко-
лонії особливого режиму для «особливо небезпечних державних злочин-
ців, особливо небезпечних рецидивістів», таких, як присутні тут Ми-
хайло Горинь, Левко Лук'яненко, Микола Горбаль, Іван Сокульський, 
Іван Кандиба… 
Це ключі від камер тієї самої «установи», де були доведені до 

смертельного стану відомі правозахисники, члени Української громад-
ської групи сприяння виконання гельсінкських угод Олекса Тихий, 
Юрій Литвин і Валерій Марченко, які померли по в'язничних лікарнях 
у 1984 році. Оцей ключ номер три, можливо, від карцеру № 3, в яко-
му помер унаслідок голодівки та від холоду видатний поет сучасної 
України Василь Стус. 
Я не викрав ці ключі. Я підібрав їх щойно 1 вересня в одній із ка-

мер покинутої та напівзруйнованої, до болю рідної тюрми. Будемо 
сподіватися, що ніколи ці ключі вже не будуть подзвонювати в руках 
наглядачів. Їхнє місце в музеї. 
Згідно з «найгуманнішими в світі» радянськими законами, остан-

ки померлого в'язня не віддають родині для поховання на батьківщи-
ні, доки не закінчиться термін ув'язнення. Отже, хто зі в'язнів ви-
жив – той уже вдома, а хто помер, той понині під арештом. 
Олекса Тихий – на кладовищі «Северное» в Пермі, Юрій Литвин і 
Василь Стус – у селі Борисово, коло Кучино, під стовпчиками з но-
мерами 7 і 9. Тільки тіло Валерія Марченка великій подвижниці, ма-
тері Ніні Михайлівні, вдалося вирвати та поховати під Києвом. 
Родини Стуса, Литвина і Тихого, за підтримки товариства «Мемо-

ріал», Всеукраїнського Товариства репресованих, УГС та НРУ, домог-
лися, нарешті, дозволу перевезти тлінні рештки до Києва та перепо-
ховати на Лісовому кладовищі. Похорон мав бути 3 вересня, за день 
до роковини смерті Литвина і Стуса. 
Ми закупили квитки на літак, замовили цинкові домовини, за-

фрахтували транспорт. Але за три дні до виїзду надійшла телеграма 
від начальника відділу комунального господарства Чусовського району 
Казанцева, що перепоховання заборонено «у зв'язку з погіршенням са-
нітарно-епідемічної обстановки в районі». 

Усе ж таки на Урал виїхала знімальна група новостворюваної кі-
ностудії «Галфільм» на чолі з режисером Станіславом Чернилевсь-
ким, яка працює над повнометражним фільмом про Василя Стуса. Із 
нею поїхав і я. Проведено унікальні зйомки на могилах Стуса і Лит-
вина, у приміщенні колишньої нашої в'язниці, в тому числі в карцері, 
де помер Стус. Ми вчасно приїхали, бо «тюрма народів» ближчим 
часом має бути переобладнана на корівник. 
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Ми встановили, що ніякого погіршення санепідемобстановки в Чу-
совському районі нема. Ми питали лікарів, працівників ринку, про-
давців, людей на вулиці – ніхто такого не чув, якогось особливого 
стану в районі не оголошували. Із розмов із головним лікарем санепі-
демслужби району Дивдіним та заступником заввіділом комунгоспу 
райвиконкому Мусіхіним стало ясно, що рішення про заборону пере-
поховання було прийнято після дзвінків із Києва, з Кучино та з Пер-
мі. Неважко здогадатися, що ті дзвінки – від зацікавлених людей, 
від винуватців смерті Тихого, Литвина, Стуса. 
У 1985 році Стуса поховали за декілька годин до приїзду дружини 

та сина і не дозволили перевезти тіло на Україну. Тоді теж покли-
калися на несприятливу санепідемобстановку. Отже, епідемія є. Це – 
чума. Це – антиукраїнська чума, вірусоносії якої сидять в КГБ та  
в ЦК КПУ! 
У зв'язку з цим пропоную записати до резолюції з'їзду таке: 
«Вимагаємо повернути українській землі тлінні рештки українсь-

ких патріотів, що ними засіяні простори Росії, у тому числі Тихого, 
Литвина і Стуса; 
вимагаємо цілковитої реабілітації всіх в'язнів сумління 60-х – 80-

х років, що не може обійтися без публічного осуду винуватців репре-
сій (саме осуду, а не засудження); 
вимагаємо відкрити сейфи КГБ і видобути звідти твори наших 

митців, зокрема Юрія Литвина та Василя Стуса, з метою їх опуб-
лікування». 

У залі здійнялася буря оплесків. Мене обступили журналісти, 
фотоґрафували ті ключі… 

Був у залі й секретар ЦК КПУ з ідеології Леонід Кравчук. (Він 
сидів недалеко від мене, трохи позаду, в першому біля проходу кріслі. 
Я бачив, як до нього підійшла одна жіночка і пришпилила до піджака 
значок – тоді нам у Литві зробили найпершу партію таких просте-
ньких синьо-жовтих прапорців, що просто застромлювалися голо-
чкою в одяг. Вони легко губилися. Хитрий лис Кравчук подивився на 
значок згори вниз, скинув піджака і повісив його на крісло). 
Не все, що було зазняте на кладовищі в селі Борисово та в Ку-

чино, увійшло до фільму Чернилевського (остаточна назва «Про-
світлої дороги свічка чорна», «Галфільм», 1992), не все й потрапило 
в кадр. Ось, наприклад, таке. 
Незадовго до нашої поїздки я одержав від Марта Ніклуса з Ес-

тонії його нарис «Экскурсия в прошлое» – про одвідини Кучино 
у вересні 1988 року (він там бував зі знімальної групою естонського 
телебачення і в травні 1989). Март, зокрема, пише, що брат нашого 
начальника майора Долматова, Степан, похований за декілька кроків 
від могили Стуса та інших політв'язнів, а сам Долматов захворів на 
рак і поїхав до Москви лікуватися. Його попередник майор Журав-
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ков помер скоро після Стуса і похований у Пермі. У кутку кладо-
вища в Борисово ми знайшли під стовпчиком № 7 поховання Юрія 
Литвина, під № 8 – Ішхана Мкртчяна, під № 9 – Василя Стуса. 
Я знайшов могилу не тільки брата, а й самого нашого начальника 
Долматова. Вона через одну від братової, четверта від Стусової, в 
тому ж ряду. Я став шукати її тому, що побачив під тином порів-
няно свіжі викинуті вінки з написами: «Дорогому Александру 
Григорьевичу от сотрудников учреждения ВС-389/37», «…от семьи 
Максиных». 37-ма політзона була в Половинці, тепер там, мабуть, 
сидять кримінальники, бо політичні залишилися тільки в 35-й, у 
Центральному. Але ж Максін – наш останній начальник режиму! 
Може, його перевели туди ж. Схоже, «Александр Григорьевич» – 
хтось із «наших». Я не знав імені-по-батькові Долматова, але здога-
дався, що то він, і став шукати могилу. Вмурована в пам'ятник 
фотокартка не залишала сумніву. І напис: 

«Долматов Александр Григорьевич 24.ІІ.1946—4.ІV.1989». 
Царство йому Небесне. Бог йому суддя. І Журавкову. Багато 

вони забрали з собою таємниць. Хай би жили та розказали. Але, 
мабуть, неспроста вони повмирали зовсім не старими… (Див. про 
це мій нарис «Бог своє береже») 
Під тиском громадськости нарешті було дозволено перевезення. 

Повернувшись із Уралу, я 22 листопада написав таку замітку для 
преси: 

«Увечері 15 листопада 1989 року з Києва до Пермі вилетіла лі-
таком експедиція, щоб перевезти на батьківщину тлінні рештки 
українських патріотів Олекси Тихого, Юрія Литвина та Василя 
Стуса, закатованих у таборі смерті ВС-389/36, що в селі Кучино 
Чусовського району. До групи входили син Стуса Дмитро, син 
Тихого Володимир, заступник голови Всеукраїнського товариства 
репресованих, член УГС Василь Ґурдзан, який представляв інтере-
си матері Литвина, режисер кіностудії «Галфільм» Станіслав Чер-
нилевський, оператори Богдан Підгірний та Валерій Павлов, зву-
кооператор Сергій Вачі, літератор і бард Валерій Покальчук та 
колишній в'язень Кучино, голова Житомирської філії УГС Василь 
Овсієнко. Із Москви приїхав другий син Тихого Микола. Директор 
фільму «Василь Стус. Тернова дорога» поет Володимир Шовкошит-
ний виїхав на Урал ще 7 листопада, маючи листи до місцевої вла-
ди від СПУ та СП СРСР, від Спілки кінематоґрафістів України, 
від її голови, народного депутата СРСР Михайла Бєлікова. 
На час приїзду основної ґрупи домовини та дерев'яні ящики 

для їх транспортування не були виготовлені, бо майстрам якісь 
підполковник та капітан міліції «порадили» не поспішати… 
Володимирові Шовкошитному перед тим довелося обходити 

безліч установ, у тому числі райвідділ КҐБ, очолюваний нині Чен-
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цовим Володимиром Івановичем, який працював каґебістом у та-
борі смерти з кінця 1981 до кінця 1984 року і є одним з винуватців 
загибелі політв'язнів. Ченцов сказав, що його відомство не тільки 
не шкодить, але й сприяє нашій справі. Насправді нам допомагала 
тільки громадськість, влада лише шкодила. Робилося все, щоб 
ґрупа не встигла на зворотній рейс і не повернулася в суботу, бо ж 
на неділю в Києві мали зібратися люди. Багато допомогли нам 
пермський журналіст, поет Юрій Бєліков (він родом із Чусового), 
редактор ґазети «Чусовской рабочий» Юрій Одеських, директор 
Чусовської друкарні Александр Міхайлов, журналісти Николай 
Ґусєв і Марина Черних. Саме друкарня надала нам свій автобус, 
ваговоз та інструмент, бо в держави (у комунгоспу) ми змогли 
взяти лише декілька лопат. Водій ваговозу з друкарні Валерій Си-
доров ніч проти 17-го провів у машині, щоб з нею нічого не ста-
лося, наступної ночі не спав зовсім. Але це не допомогло… 
Основна ґрупа, передрімавши в пермському готелі на матрацах, 

покладених на підлогу, приїхала за чотири години електричкою в 
Чусовой, обійшла всі потрібні установи, улаштувалася в готель. 
Усю апаратуру доводилося переносити на собі та возити місцевим 
транспортом. Дошкуляв холод. Під вечір виявили, що не взяли 
довідок про смерть Тихого, Литвина, Стуса – тому нам не відда-
ють домовин. Довелося послати Овсієнка назад до Пермі. 17-го 
вранці ґрупа вирушила автобусом місцевої друкарні в село Бори-
сово, на околиці якого притулилося кладовище. Дорогою ґрупа 
зустрілася з дільничним міліціонером Матякубовим, заїхала в сіль-
раду в Копально, але голови сільради не виявилося, хоча з ним 
домовлялися про зустріч по телефону. Стали видзвонювати його 
та районне начальство. Нікого нема. Чернилевському, Дмитрові 
Стусу та Ґурдзанові з операторами довелося, завізши інструмент 
на кладовище, повертатися в Чусовой, де після довгих зволікань 
їм дозволили викопувати домовини, але не виймати їх, доки не 
буде привезено цинкових. Такі само перетрактації велися й на 
кладовищі з дільничним міліціонером і якимось оперуповноваже-
ним. Близько 12-ї години ми заявили, що починаємо копати са-
мовільно, беручи всю відповідальність за наслідки на себе. Ішлося 
про «наругу над могилами»… 
Сніг ледве притрусив землю. Ґрунт замерз на сантиметрів 10. 
Стусова домовина виявилася на глибині в межах приблизно 

100—140 см у сухій глині. До неї докопалися раніше. Середня з 
трьох дощок віка трохи проломлена. Литвинова – на глибині 
150—180 см, у мокрій глині, доводилося вичерпувати воду з ями. 
Вона оббита тканиною, яка була колись червоною. Ще доволі міцна. 
Коло 14-ої повернувся з Пермі Овсієнко, одразу взявся за ро-

боту, розповідаючи, що їхав із Чусового в одному автобусі з ко-
лишнім наглядачем Сергієм Останіним, який не захотів зійти з 
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автобуса, щоб провідати могили своїх жертв, навіть могилу свого 
начальника, Долматова, що похований через кілька могил від Сту-
сової. Він зараз працює санітаром у психіатричці, разом з колиш-
нім наглядачем Навозновим, а решта роз'їхались хто куди. Кукуш-
кін дав лейтенантові Любецькому молотком по голові – зараз сам 
сидить. Отакі новини. 
Разом з нами копали Юрій Бєліков, Ніколай Ґусєв та ще один 

журналіст із Чусового. Представники влади лише спостерігали. 
Сутеніло. Ми мусили провести освітлення від найближчої ізби, за 
що господарі платні не взяли. (Це панство Жеребцови, Ніна Василі-
вна, Сергій Тимофійович та їхній син Олександр). Ще до темряви 
затягли ми під домовини вірьовки, зрушили їх з місця. А цин-
кових домовин усе нема. Мідники нудяться в автобусі, доводиться 
набавляти їм платню, «підігрівати». Чернилевський з оператором 
мусив ще раз їздити до Чусового на перетрактації, звідки привіз 
невиразну, але тривожну вість, що з нашою машиною, яка мала 
везти цинкові домовини з Пермі, щось у дорозі сталося. Проте ми 
роботу не припиняли. 
Нарешті, коло 19-ї години приходить машина з домовинами. 

Нам полегшало на душі, а влада прикро здивована (міліціонер, опер, 
представник санепідемстанції Дивдін, комунгоспу – Казанцев). 
Шовкошитний розповідає, що насилу вдалося умовити майст-

рів, щоб докінчили хоч дві домовини, що були розпочаті, та дере-
в'яні ящики до них. Усе це з доплатою, звичайно. А брати Тихі 
подалися на якийсь завод, де їм обіцяли дати майстра і матеріял. 
З Пермі ваговоз вийшов уранці, але на виїзді з міста його зупини-
ла автоінспекція, стала перевіряти справність. Певна річ, люфт 
керма виявися завеликим, їхати не можна. Водій і Шовкошитний 
пішли до будки ДАІ правдатися, але їм там оголосили, що є підо-
зра, ніби вони збили хлопчика. Треба їхати до райвідділу міліції, 
що на протилежнім кінці міста. Та коли водій Сидоров та Шов-
кошитний вийшли з будки ДАІ, то з жахом побачили, що їхня 
машина осідає на всі три праві колеса. (Згодом у кожному колесі 
виявили по дві однакові пробоїни, причому всі збоку). Було одне 
запасне колесо, його поставили спереду, пробиті – до заднього 
моста в середину, а цілі – з боків. 
Поїхали до райвідділу. Тільки о 14-ій годині за місцевим часом (о 

12-й за московським) їх відпустили, вибачившись. (Згодом з'ясу-
валося, що саме в цей час київський міськвиконком виніс рішен-
ня про перепоховання на Байковому, а не Лісовому кладовищі. 
Отже, оголошено було «відбій» затримуванню.) Машина не могла 
їхати більше 40 км на годину, а то якихось 200 км… 
Отже, є надія впоратися. Усе тепер залежить від нас. 
Першою близько 19-ої години підняли Стусову домовину. Зня-

ли віко. Тіло не накрите. Усе чорне: обличчя, зеківський одяг, по-
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душка під головою, стружки в домовині. Тіло всохло, носовий 
хрящ запав, але нема сумніву, що це Стус. (Треба зауважити, що 
ми допускали такі сумніви. Дмитро глянув і сказав: «Це тато». 
Стягнув шапочку з голови, закрив нею своє обличчя і скрушно відвер-
нувся). Ефект чорноти підсилює темрява та штучне освітлення. 
Голова повернута трохи вліво. Як перекласти тіло до цинкової до-
мовини? Зламали бокову стінку з думкою пересунути його. Про-
буємо, але бачимо, що тіло розламається. Тоді накриваємо його 
міцною тканиною, щільно притискуємо і перекидаємо домовину. 
Кладемо тіло на дошки, накриваємо другим шматком тканини зі 
спини, беремо щільно руками обидва шматки і, як у мішку, кла-
демо вже до цинкової домовини. Працюємо в ґумових рукавичках 
і марлевих пов'язках. Якогось особливого запаху не чути, тільки 
ніби цвіль. (Пам’ятаючи версію про можливе вбивство В. Стуса 
нарами по голові, я придивився, але не запримітив на ній ніяких по-
шкоджень. Та, власне, ця процедура відбувалася в такому напружен-
ні, що нам було не до огляду. Я не схильний до містифікацій, але уча-
сник ексґумації поет Юрій Бєліков показував знімок В. Стуса 
екстрасенсу. Той сказав: «Цей чоловік убитий ударом по голові».) 

Поклали під голову «пропускну» від церкви, хрестик, покрили 
тіло покривалом, поставили коло рук незапалені свічки, помоли-
лися, попрощалися і закрили домовину віком. 
Литвинова могила глибша. Коли підняли домовину – з неї по-

лилася вода (і нині чую той дзюркіт). Зняли віко – тіло покрите 
саваном. Мама була на похороні, то казала, що їй навіть дозволи-
ли переодягти сина в цивільний одяг. Вона справила мінімальний 
обряд, тому ми не стали знімати покривало, тим паче, що все бу-
ло мокре. Переклали до цинкової домовини так само за допомо-
гою двох шматків тканини, поставили свічки, помолилися і за-
крили домовину. 
Виносили до дороги метрів двісті поміж могил з великою обе-

режністю спочатку Василя, потім Юрія. Довершивши це, з якоюсь 
полегкістю взялися за порожні домовини. Склали їх, опустили в 
ями. Звичай велить укинути туди й вірьовки. Засипали, зробили 
горбочки, поправили могилу Ішхана Мкртчяна, що поміж Стусо-
вою та Литвиновою. Познімали зі стовпців номери, відкололи від 
них собі скалок. До речі, таблички на Литвиновому стовпчику № 7, 
яку привезла мати і яку ми ще бачили 31 серпня, вже не було. 
Поставили свічки на всі одинадцять могил в'язнів, дві з яких оце 
спорожніли, і так відійшли. (У жовтні 2000 року я дізнався від Да-
вида Алавердяна, що вірмени на чолі з його тестем, колишнім кучин-
ським в’язнем Ашотом Навасардяном, забрали тлінні рештки Ішхана 
Мкртчяна ще в лютому 1989 року, нікого не питаючи! Давид пока-
зав відеофільм про це: хурделиця, а вони копають…) 
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Вантажна машина з домовинами і дерев'яними ящиками від'ї-
хала одразу, десь коло 21-ї години. З ними поїхали мідники і Шов-
кошитний – до гаража друкарні, де мідники залютували домови-
ни, поклали до ящиків, а директор друкарні Міхайлов уночі оббив 
ящики дротом по канту, щоб їх прийняли як багаж. 
Ми вибралися з кладовища близько 23-ої, до готелю дісталися 

до півночі. Удалося зв'язатися з Києвом, сповістити про перебіг 
подій. Нам сказали, що похорон буде не на Лісовому, а на Байко-
вому кладовищі – виконком Київради прийняв таке рішення. 
Чернилевський з оператором їздили ще знімати запаювання. 

Там водій Сидоров познімав колеса, полатав камери, а вранці разом 
із Шовкошитним вони повезли домовини до Пермі в аеропорт. 
Ми приїхали в Перм електричкою вчасно, а Тихих нема. Спо-

віщаємо про це в Київ. Там нічого не знають. 
Нарешті за 20 хвилин до початку реєстрації пасажирів вони 

приїхали. Змучені, тягнуть мармурову плиту з батькового надгроб-
ку. Слава Богу… 
Володимир та Микола розповідають, що з великими трудноща-

ми їм удалося 17-го пообіді домогтися дозволу на ексґумацію тіла 
батька, який був похований на кладовищі «Северное» в Пермі, та 
на виготовлення домовини і ящика. Але майстер, що мав їх робити, 
не з'явися. Хтось сказав їм, що його побито. Вранці 18-го брати 
прийшли до майстерні, де був матеріял та інструмент, сказали ко-
мусь там, що в них є майстер. Але нема ключа від майстерні. Тоді 
вони підважили двері, влізли в майстерню і взялися за роботу самі, 
хоча звичай забороняє рідним це робити. Добре, що Микола мав 
якісь елементарні уявлення про цю справу. Тільки під кінець робо-
ти прийшов помічник трунаря Ігор і допоміг їм. Поспішили на 
кладовище. Мусили ще раз нехтувати звичай – разом з гробарем 
розбили надгробок, викопали і переклали рештки батька в цинкову 
домовину, помчали назад до майстерні, де Ігор залютував її, – і оце 
сюди. Ми сповістили в Київ, що все гаразд, вилітаємо. 
Вилетіли з Пермі о 20-ій годині (за московським о 18), прибули 

в Бориспіль о 20.30. Дорогоцінний багаж видали нам через годину – 
його чекало близько тисячі душ… 

…Виїхала машина з опущеними бортами, на ній домовини. 
Злетіла Валентина і впала на гріб мужа. Михайло Горинь сказав 
слово про мучеників, подякував нам поіменно за тяжкий труд. 
Корогви, свічки, молебень, високі голоси відчайно б'ються у нічне 
небо, гуркочуть літаки. Висока печальна урочистість. А ми, забуті, 
ніби вже й не потрібні нікому, шукаємо машину, щоб завезти свої 
речі до Києва, вантажимо їх – тим часом ескорт від'їхав. 
До Свято-Покровської церкви на Подолі я приїхав наступного 

дня, 19 листопада, вранці. Велелюддя. Це та сама церква, в якій 
на Покрову 1984 року відспівали Валерія Марченка. Як сплітають-
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ся наші дороги… Коли винесли домовини, поклонилися тричі Бо-
жому Храмові, обійшли його – я протиснувся до Литвинового 
автобуса-катафалка, щоб утішати його маму та сина. Братися нес-
ти гріб уже не було сили. 
Похорон описаний у пресі й без мене. Скажу лише, що і я дотис-

нувся до мікрофона і коротко – не можна зволікати з похороном до 
заходу сонця – нагадав, що ми ховаємо сьогодні трьох «особливо 
небезпечних державних злочинців – особливо небезпечних рециди-
вістів». Олекса Тихий був засуджений загалом на 22 роки – відсидів 
14, Юрій Литвин прожив усього 49 років, а засуджений був на 41, 
відбув 22. Василь Стус зі своїх сорока семи з половиною років був 
невільником 12, засуджений був на 23. За що? За Слово істини… 
Прощайте, дорогі співкамерники – Олексо, Юрію, Василю… 

Так, ми відходимо, як тіні, і мов колосся з-під коси, 
в однім єднаєм голосінні свої самотні голоси. 
Не розвиднялося й не дніло, а тільки в пору половінь 
завирувало, задудніло, як грім волання і велінь. 
Та вилягаючи в покосах під ясним небом горілиць, 
ми будимо многоголосся барвистих світових зірниць. 
Народжень дибиться громаддя, громаддя вікових страстей, 
а Бог не одведе очей від українського свічаддя. 
Тож не одне уже світання, тисячоліття не одне, 
як ув оазі безталання нас душить, підминає, гне… 
Як тавра нам віки, як рана, прости ж, мій Боженьку,  
                                                                   прости, 
коли завзяття безталанне не винести, не донести. 
Та віщуни знакують долю – ще розчахнеться суходіл, 
і хоч у прірву, хоч на волю – об обрій кулаки оббий. 

*** 

Ти ще побачиш Україну в тяжкій короні багряній. 
На тихі води і на ясні зорі 
паде лебідка білими грудьми. 
Вдар, блискавко, і, громе, прогрими, 
аби вже не простерти крил – у горі. 
Зелені села, білі городи, і синь-ріка, і голуба долина, 
і золота, як мрія, Україна кудись пішла, лишаючи сліди. 
Отут спинюся на самотині – там, де копита коня  
                                                                   вороного 
розбризкують геть ярі іскри ’дного з днів. 
…Враз ослонилася дорога, що при самій урвалася меті. 

5 січня 1989 року, с. Ставки.  
30 січня 1991 року, м. Київ.  

Виправлення та примітки 1996, 2004 і 2007 років. 



 229

ПАМ’ЯТЬ 

 
«О ПРЕСВЯТА МОЯ ЗЕГЗИЦЕ-МАТИ» 

 
6 травня 1994 року в Донецьку відійшла у вічність Їлина (Оле-

на) Яківна Стус (Синківська). 
Син Василь прожив заледве половину материного віку, увівши її 

до Храму Святих Матерів України. А хто ввів Василя Стуса до Свя-
того Храму, що називається Україною? Авжеж Мати. 
Тяжким хрестом його було Слово. Українське Слово. І дала 

йому його Мати. «Моя мова – мамина», – казав мені Василь у 
камері кучинського табору особливого режиму на Уралі. І я впіз-
нав наспівні подільські інтонації, слухаючи Матір уже по смерті 
сина. У 1988 році, вийшовши на волю, я мусив виконати тяжку 
повинність: обійти рідню померлих у неволі Олекси Тихого, Вале-
рія Марченка, Юрія Литвина та Василя Стуса. Ступав як на розпе-
чене вугілля. Так ніби винен, що живий, а ВОНИ не повернулися. 
На тиху Чуваську вуличку, 19, у Донецьку, теж ступав із трепе-

том сердечним. Мати була у дворі. Як дізналася, що я З ТОГО 
СВІТУ, – заплакала гірко та й пішла в садочок. Повернувшись, 
пристала до нашої з Василевою небогою Тетяною розмови: 

– Оце як трохи забуду про своє горе, то зараз хтось приходить 
та й нагадує… 
І ніби похопившись, оповіла мені дещо про Василеве дитинст-

во, та й про себе. 
Бо що ми знаємо про наших матерів? У Кучині я показав був 

Василеві світлину своєї матері, яка ненабагато молодша від Їлини 
Яківни. Він неприродно довго вдивлявся в її риси і мовив: 

– Які вони схожі, ці наші матері… 
Часом подовгу роздивлявся вид своєї матері і зітхав: «Мамо 

моя, мамо…» 

Весь обшир мій – чотири на чотири. 
Куди не глянь – то мур, куток і ріг. 
Всю душу з'їв цей шлак лилово-сірий, 
Це плетиво заламаних доріг. 
І дальше смерті – рідна Україна. 
Колодязь, тин, і два вікна сумні, 
Що тліють на вечірньому вогні. 
І в кожній шибці – ніби дві жарини, 
Журливі очі вставлено. Це ти, 
О пресвята моя зегзице-мати. 
До тебе вже шляхів не напитати 
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І в ніч твою безсонну не зайти. 
Так жди мене. Чекай мене. Чекай. 
Хай і намарне – але жди, блаженна. 
І Господеві помолись за мене. 
А вмру – то й з того світу виглядай. 

Народилися Їлина Яківна 5 червня 1902 року в Рахнівці на 
Вінниччині. Мали з чоловіком Семеном Дем'яновичем двох дочок 
та двох синів. Найстарша Ярина померла 1940 року від менінгіту, 
14-літнього Івана розірвало німецькою міною, Василя в 1985 по-
глинула ненатла російська імперія, і лише Марія, слава Богу, до-
нині вчителює в Донецьку. Зазнала мати того, що всі українські 
селяни в цьому найтрагічнішому в нашій історії, двадцятому сто-
літті: тяжкої праці, голоду, репресій. 1940 року сім'ю збиралися 
«розкуркулити», то батько мусив сховатися в шахту на Донбасі, 
відтак забрав туди й родину. Ось як писав Василь про матір: 

«Коли мені було 9 літ, ми будували хату. І помирав тато – з 
голоду спухлий. А ми пхали тачку, місили глину, робити саман, 
виводили стіни. Голодний я був, як пес… Тяжко – жили мало не 
лопали. А мусиш пхати тачку. Пам'ятаю, як плакала мама, бо в неї 
була одна подерта – латана-перелатана сорочка, а ми з Марусею 
ходили бозна в чому. 
Пам'ятаю, як 1946-47 рр. пас чужу корову – за це мене годува-

ли. Я знав, що мама голодна – і не міг їсти сам, просив миску 
додому, аби поїсти з мамою разом. Колись поніс миску, а мама 
стала сварити мене дуже тяжко, плакала, казала, аби так не робив 
більше. Бо їй дуже хотілося їсти – і дивитися на їжу їй було тяж-
ко. А мені ложка не лізла до рота». 

«Перші уроки поезії – мамині. Знала багато пісень І вміла ду-
же інтимно їх співати. Пісень було стільки, як у баби Зуїхи, нашої 
землячки. І таких самих. Найбільший слід на душі – од маминої ко-
лискової «Ой люлі-люлі, моя дитино». Шевченко над колискою – це 
не забувається. 

«Ой люлі-люлі, моя дитино, 
вдень і вночі. 
Іди ти, сину, на Україну, 
нас кленучи. 

І – так сумно: хіба я не на Україні? Куди ж мені до неї йти?» 
Василів шлях до України пролягав через Мордовію, Колиму, 

Урал, а завершився у терновій славі на Байковому кладовищі. 
А материн до сина оце щойно завершився. Не дали їй побачитися 
з сином у 1975 році, коли билася об мури похмурої кам'яниці на 
Володимирській, 33, почувши, що до Києва привезено тяжко хво-
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рого сина. Побачилися аж у 1978, коли весь український заслан-
ський Сибір голодівкою домігся Василеві відпустки, щоб попро-
щався з батьком і поховав його. Не стулила мати очей синові  
в далекій уральській неволі в 1985 році, не здужала вона приїхати 
на перезаховання в листопаді 1989-го… Режисер Станіслав Черни-
левський зазняв матір в останні роки життя – і ми бачили її у 
кінофільмі «Просвітлої дороги свічка чорна». Але нема жодного 
метра стрічки, де був би зазнятий син. Тільки голос: 

Хто їй води подати схоче? 
Хто стулить очі їй – скажи? 

Далебі, про трагедію матері, що «сина в жертву віддала», писа-
ли й не такі, як я, краще я не скажу. Тож схилімо сьогодні голови 
перед пам'яттю цієї Матері, безсмертної віднині в синовому слові. 

Коли б не ти – оця зима 
мені була б як нескінченна 
оскніла вулиця. Для мене 
без тебе і життя нема. 
Коли б не знав, що в тиші тиш 
І в пітьмі темені немає 
твоєї свічки, що світає 
попід безоднею узвиш, – 
я збожеволів би давно. 
Що день за днем, що рік за роком 
вглядаюся в сумне вікно 
і бачу мигдалеве око. 
Вкраїно! Матере! Жоно! 
Недоля ця, коли б не ти, 
мене б косою підкосила. 
А ти весь обрій окрилила 
І видивила всі світи 
І веселково освітила 
мої години самоти. 

Травень 1994 року. 

 

 
ВЕЛИКОМУ ГРОМАДЯНИНОВІ УКРАЇНИ 

 
«Святошинські високогорлі сосни, що рурами гудуть, вгорну-

вши в небо крони величаві», по довгій розлуці знову вітають добре 
знайомий їм різкий профіль Василя Стуса – уже бронзовий… 
25 травня 1995 року на стіні аспірантського гуртожитку Академії 
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наук на проспекті Вернадського, 61, у Святошині, де в 1963—
65 роках жив поет, відкрито меморіяльну дошку. Автор її людина, 
яка має право доторкнутися до пам'яти Василя – Борис Довгань. 
Він ще в 60-х роках зробив його скульптурний портрет, коли для 
цього потрібно було не тільки хисту, але й громадянської мужнос-
ти. Такі меморіяльні дошки, сказала на відкритті літературозна-
вець, приятелька Стуса Михайлина Коцюбинська, – то зарубки 
нашої пам'яти про найкращих із нас. У Святошині він жив у роки 
самоутвердження, тут знаходив друзів і однодумців, тут зустрів 
свою кохану дружину… Ці сосни – живий образ його духовної ви-
соти, його прямостояння. 
А вдова Валентина стояла тим часом в гурті людей… Родина не 

захотіла велелюддя на урочистостях, але «не кількістю людей, які 
прийшли сьогодні на відкриття дошки, а кількістю секунд, на які 
спинятимуться тут перехожі, вимірюватиметься шана до поета і 
громадянина», – сказав голова Ленінградської райради Вадим 
Прошко. Це перший і справді народний пам'ятник Стусові. Дош-
ку відлито в інституті проблем лиття АН (завідувач Борис Кириєв-
ський), ділянку впорядкували робітники ЖЕКу АН (начальник 
Олександр Микитенко) та державного комунального підприємства 
зеленого господарства (директор Сергій Микитюк). Ніхто не від-
мовлявся від участи в цій роботі, питали хіба, чи є можливість 
оплатити матеріял. 
Привітати Василя прийшли пікетувальники Верховної Ради – 

українці з Криму та хор вояків УПА з Коломиї. Коли Вкраїну 
опадають травневі комуністичні приморозки, – вони приїхали до 
столиці, але киян там під стінами всього декілька чоловік… 
Поет Олег Орач від імени Комісії творчої спадщини Василя 

Стуса надав честь зняти покривало з пам'ятної дошки Михайлові 
Гориню, Голові УРП, який свого часу карався в неволі на Уралі 
разом зі Стусом. 

– Загинула імперія, – сказав М. Горинь. – Але вона залиши-
ла у свідомості людей багато стереотипів, певний спосіб думання, 
який ще довго проявлятиметься у вчинках. Василь Стус був із тих 
небагатьох, хто виріс із імперської твані і став зразком громадяни-
на України. Він кожним своїм учинком утверджував власну і націо-
нальну гідність: ворога називав ворогом, ката – катом. А в умовах 
камери то був щоденний прояв мужности. Не всім це вдавалося. 
І тюрма ділила людей на тих, хто пристосовувався, і тих, хто по-
стійно протистояв режимові, захищаючи свою гідність і честь сво-
го народу. Стус був великим громадянином України в тюрмі. Він 
був справді вільною людиною за ґратами – зразком для нас усіх, 
сказав М. Горинь. 
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Я продовжив його думку, що Василь з'явився в Києві тоді, ко-
ли для шістдесятників почалися зазимки. Він повернувся до Києва 
в люту стужу 1979-го, і не мав тут до кого ословитися – адже 
практично вся Гельсінкська група вже була заарештована. «Такого 
Києва я не хотів. Бачачи, що Група фактично лишилася напри-
зволяще, я вступив до неї, бо просто не міг інакше», – писав він 
у «Таборовому зошиті». Він не поривався за кордон – «бо хто ж 
тут, на Великій Україні, стане горлом обурення і протесту? Це вже 
доля, а долі не обирають. Отож її приймають – яка вона вже не є. 
А коли не приймають, тоді вона силоміць обирає нас». 
Справді, коли народ у неволі, то боротьба за свободу забирає 

найкращі його сили. Багато хто, здавалося б, міг збирати інфор-
мацію про порушення прав людини в Україні, багато хто міг би 
сидіти в тюрмі, але йшли лише найшляхетніші. Пішов Стус, якого 
зараз нам так не вистачає. Пішов туди, де належалося бути най-
шляхенішим… 

Червень 1996 року. 

 

ДУХОВНИЙ ПОДВИГ НЕ МИНАЄ МАРНО 
 
У видавничій спілці «Просвіта» (Львів) вийшли у світ «Палімп-

сести» Василя Стуса – реконструйована його сином Дмитром збі-
рка віршів видатного поета, який загинув 47-ми років у карцері 
політичного концтабору на Уралі 4 вересня 1985 року. 
Цим третім томом у двох книгах завершено видання Творів у 

шістьох томах, дев'ятьох книгах, що здійснювалося впродовж 
5 років. 

1 червня 1999 року в Київському Будинку вчителя сприяннями 
Товариства «Просвіта» і благодійного фонду «Рідний край», що діє 
при ньому, відбулася під назвою «Люди і текст» презентація всьо-
го видання. Вели його один з упорядників видання кандидат фі-
лології Дмитро Стус і Галина Стефанова. На жаль, через недугу в 
ньому не взяла участь голова редакційної колегії видання Михайлина 
Коцюбинська, яка, однак, надіслала зворушливого листа, в якому, 
зокрема, сказано: 

«Страшенно прикро, що я не змогла бути тут з вами в один з 
найщасливіших у моєму житті днів, адже не часто щастить пере-
свідчитися в реалізації свого сокровенного задуму, особливо коли 
цей задум – такий масштабний і значущий для української куль-
тури – здійснений у, м'яко кажучи, далеко не сприятливих умо-
вах, а радше всупереч цим умовам на спасенному ентузіазмі. 
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Щож, це в річищі наших традицій: чи не все найкраще з україн-
ських культурних здобутків, як і творчий подвиг Стуса, здійсню-
валося, набувало плоті й ваги наперекір умовам, у якихось вищих 
сферах надреальності… З цих аскетично скромних томів постає 
екзистенційне самоствердження людини, яка вибудувала себе в 
умовах несвободи, виборола своє прямостояння, явила високі зразки 
інтелекту й поетичних осяянь, з якими можна гідно виходити на 
обшири сучасної світової культури… За кількістю нового і невідомого 
матеріалу, чудом збереженого і щасливо розшуканого, це видання 
унікальне. Стус вірив, що твори його дійдуть до читача, а для цього 
зробив багато рукописів. Хоч частина з них загинула (може, без-
поворотно втрачена остання його збірка «Птах душі» – плід останніх 
п'ятьох років його невільничого життя), та упорядники явили чудеса 
винахідливості у прочитанні текстів рукописів, насамперед Дмит-
ро Стус, його дружина Оксана Дворко і Галина Бурлака». 
Далі М. Коцюбинська відзначила, що ця праця невеликої гру-

пи подвижників, людей, здебільшого, близьких до Стуса (рушієм 
проекту був син поета), досі належно не поцінована. Та велике 
бачиться на відстані. 
Виступаючи на презентації, професор Київського університету 

Василь Яременко запевнив, що редакційна колегія видання буде 
висунута на здобуття Державної премії імені Тараса Шевченка. 
Може, це буде їй замість зарплати, яку вона одержувала (тобто не 
одержувала), як усі. 
Дмитро Стус представив усі томи видання. До першого тому 

увійшли ранні вірші, написані до ув'язнення 1972 року. Це неви-
дані збірки «Зимові дерева» (упорядкував Микола Гончарук), «Ве-
селий цвинтар» (Валентина Макарчук). «Круговерть» (Дмитро Стус). 
Друга книга увібрала вірші, що лишилися поза збірками. 
Том другий з дещо іронічною (Гьотевською) назвою «Час твор-

чості (Dichtenszeit)» – це написані за 9 місяців від першого ареш-
ту до суду приблизно 200 віршів і 200 перекладів (упорядниці 
Г. Бурлака та О. Дворко). 
Третій том – вірші, що ходили в списках під назвою «Вибране». 

Це їх мали висунути у 1986 році на здобуття Нобелівської премії. 
Але її присуджують тільки живим… 
Четвертий том – літературознавчі статті, драматургічні спроби 

і публіцистика. Його підготували Сергій Гальченко та Микола 
Гончарук. 
До п'ятого тому увійшли переклади (М. Гончарук, О. Дворко, 

Альбіна Шацька). 
Нарешті, шостий том у двох книгах «Листування» впорядкувала 

М. Коцюбинська, додавши унікальний «Словник імен, що зустрі-
чаються в листах». 
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– Живемо в час парадоксів, – сказав Євген Сверстюк. – Ще 
ніколи не було в нас так, щоб відверто кримінальний елемент був 
при владі. З іншого боку, ще ніколи не було так, щоб як снови-
діння з'являлися храми, і не лише в Києві, а й по селах. І це від-
бувається в часи, які ми називаємо скрутними. З'являються книж-
ки, про які ми не могли й снити – що будемо тримати в руках 
твори забороненого Стуса, щоденники Єфремова, про які тільки 
ходили легенди. А в кого не вилучали Грушевського? Тепер ми все 
це маємо. Але це треба осмислити, коли говоримо про нинішні 
страшні, скрутні часи. Часи завжди різні для різних людей. Ми 
прийшли поклонитися Василеві Стусу за те, що він зробив неможли-
ве у свій час і за своїх обставин – для нинішніх людей. Нам не най-
більше бракує фондів. Вони знайдуться. Треба написати твір – і він 
так чи інакше буде виданий. «Не доходять ненаписані листи», – 
каже Надія Світлична. Жодна з цих дев'ятьох книг не мала права 
з'явитися на світ, хіба за винятком підцензурних листів. Але вони 
вийшли. Духовний подвиг ніколи не минає марно. Є якась загад-
кова енергія обірваного життя і є величезна сила сконцентрованої 
моральної волі, яка орієнтує інших людей. Якби не «сімейний 
підряд» Дмитра і його дружини Оксани, то не можна було б зру-
шити цю велику справу. Так само якби не енергія Леоніди і Надії 
Світличних, то навряд чи були б видані книжки Івана Світлично-
го. Уся справа в людях. Наш час потребує масштабних людей, які 
здатні заповнити прогалини, які здатні за нинішніх умов не хили-
тися, не пристосовуватися, не стогнати і не скиглити. 
Бачачи, як виходять ці книги, – продовжив Є. Сверстюк, – я 

думав (вам буде смішно): а де Стус узяв олівця? паперу? Нам же 
давали олівця тільки заяву написати – і забирали! Стус голодов-
ками виборов собі цей привілей. І щоб йому дружина передала два 
томи Ґьоте. Це було надзвичайно тяжко. Він був людиною прямої 
постави. Він вимагав, щоб з ним рахувалися, доки він живий. 
У кожному рядку він такий, як є. Ніде він не зігнувся, не пішов 
легшим шляхом. І це головний урок Василя Стуса для нас усіх. Це 
шевченківський урок. Візьміть його підцензурне листування. Воно 
таке змістовне, ніби того цензора не існувало! Або «Феномен до-
би» – він покликається на заборонених авторів! Це тоді, коли 
99% пишучих прикидалися, що вони й не чули тих заборонених 
авторів… Але за все це треба було платити! 
Виступили також директор видавничої спілки «Просвіта» Олек-

сандра Коваль, яка без вагань узялася за це видання, голова Това-
риства «Просвіта» Павло Мовчан, директор Інституту літератури 
ім. Т. Шевченка академік Іван Дзюба, народний депутат Анатолій 
Матвієнко, чиїми сприяннями було видано один з томів, Леонід 
Фінберґ – представник Міжнародного фонду «Відродження», кош-
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том якого видано 6 із 9 книг. До речі сказати, що один том видано 
коштом Благодійного приватного фонду «Кальміус», ще один – 
громадським коштом, насамперед завдяки збірці Надії Світличної, 
Канадського інституту українських студій в Едмонтоні. Семен 
Ґлузман передав для видання комп'ютери. Держава ж не дала на 
нього ні копієчки, попри запевнення віце-прем’єра Валерія Смо-
лія при врученні на руки вдови поета Валентини Попелюх 
25 січня 1998 року ордена Ярослава Мудрого… 

Василеві краяни з Рахнівки Гайсинського району на Вінниччині 
привезли синові і дружині поета коровай і глечик води з криниці, з 
якої він пив. А чудові митці Сергій Мороз, сестри Галя та Леся 
Тельнюк співали пісень на тексти Василя Стуса. 

Червень 1999 року. 

 
ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА В КИЄВІ 

 
2002-го року в Києві замість 14 районів стало 10. При цьому 

районам надано історичні назви. Серед них – Святошинський 
(доти це була територія Ленінградського району). З поверненням 
такої світлої назви в районі змінилася влада і почалися позитивні 
зрушення. Зокрема, районна адміністрація та рада домоглися ви-
конання давнього рішення про перейменування вулиці Радгоспної 
на Василя Стуса. 
На цій вулиці є кілька десятків великих нових будинків, у них 

живуть тисячі людей. Поруч, на проспекті Вернадського, 61, де 
був гуртожиток для аспірантів, є меморіальна таблиця роботи Бо-
риса Довганя, що сповіщає: «В цьому будинку у 1963—1965 рр. 
жив поет Василь Стус». Її, до речі, встановляли двічі, 1995  
і 2000 року, бо першу вкрали якісь нечестивці. 
Одружившись у грудні 1965 року з Валентиною Попелюх, Ва-

силь Стус аж до арешту 12 січня 1972 року жив неподалік, на 
Львівській вулиці. Того будиночка вже нема, бо тудою пролягла 
Окружна дорога. Але туди не раз у сновидіннях поверталася по-
етова душа: 

Ось ґанок наш. Ти вже перед дверима. 
Натисла на дзвінок – і легко так 
Важезну прочинила райську браму. 
Озвався син наш. Крикнути б! Але 
Подати голосу не стало сили… 

Тепер удова мешкає поруч, на Чорнобильській вулиці. Там по-
ет і правозахисник, член Української Гельсінкської групи, прожив 
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усього 8 місяців, до арешту 14 травня 1980 року. Під час перепо-
ховання 19 листопада 1989 року його привозили сюди в домовині 
на останній поклін. Творчість поета повна «святошинських спога-
дувань пречистих». Стуса пам'ятають тут живі люди і «святошин-
ські високогорлі сосни». 
Урочистості з нагоди перейменування вулиці відбулися 21 трав-

ня 2003 року біля будинку № 25, а потім перейшли до школи № 200 
на вулиці Доброхотова. Цій школі теж має бути надане ім'я Васи-
ля Стуса. В урочистостях узяли участь удова поета, син Дмитро, 
Михайлина Коцюбинська, Євген Сверстюк, Михайло Горинь, ав-
тор надгробних хрестів Микола Малишко, Микола Горбаль, який 
теж живе поруч. 
Жвавий інтерес святошинців, а особливо школярів, до велико-

го імені заповідає великі зрушення в їхніх душах. 
 

Травень 2003 року. 
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ЛЮБОВ. ДОБРО. СВОБОДА 
(Юрій Литвин) 

 
Якось у кучинському таборі особливого режиму на Уралі, не-

дарма прозваному табором смерти, Михайло Горинь показав мені 
світлину, де зображено високочолого чоловіка з просвітленим по-
глядом запалих очей на витонченому інтеліґентному обличчі. – 
«Хто це такий?» – Я не впізнав. – «А що ви можете сказати про 
цю людину?» – «Цей вид світиться добротою і розумом… Та це ж 
Литвин!» 
Згодом така фотокартка дісталась мені як землякові разом із 

деякими речами покійного, і я допровадив їх його матері, Надії 
Антонівні Парубченко, у якої побачив таку ж. Згодом Оксана Які-
вна Мешко твердила, що це саме вона десь 1978 року наполягала, 
щоб Литвин сфотоґрафувався. Зараз та фотокартка найбільше 
знана як його «канонічний» портрет. 
Так, це справді була людина, що найбільше у світі цінувала до-

броту. Добро, Любов, Свобода – улюблені теми його розмов. «За-
раз кинь палицею, та й попадеш на розумного, а от доброта – 
рідкість. Якби мені сказали вибирати поміж добрим і розумним – 
я вибрав би доброго, бо розум може бути і злим», – не раз повто-
рював Литвин. Уже десь на третій день знайомства з ним, – а 
сталося воно за обставин особливих, на пересилці Лук'янівської 
в'язниці у Києві, – відчув я потребу виповісти цьому чоловікові 
потаємні болі та тривоги своєї душі. «А мені багато хто розповідає 
найпотаємніше, хоч я до того не прикладаю жодних зусиль», – 
сказав Литвин. Це про Івана Світличного Василь Стус якось ска-
зав був: «У його присутності останній дурень говорив розумні ре-
чі». У присутності ж Литвина, здається мені, никли озлоблення, 
ницість, підлота. Коли я слухав його, то часом здавалося, що бачу 
над його чолом сяєво. Із людей, яких я знав, подібне враження на 
мене справляв ще хіба Стус. 
Отож 5 вересня 1980 року зрушили мене, «кримінального в'яз-

ня», на етап з Вільнянська Запорізької области (де я вже півтора 
року карався за нібито відірвані від плаща міліціонера ґудзики) до 
Житомира, де, як я вважав, мене мали посадити на одну лаву під-
судних із Дмитром Мазуром за так звану «антирадянську аґітацію і 
пропаґанду» ще на 15 років. Зрозуміло, що на душі мені було мар-
кітно. І от із групою карних в'язнів заводять мене у велику пере-
сильну камеру катерининського корпусу, де вже було чоловік 20. 
По обидва боки вздовж стіни – двоповерхові нари, посередині – 
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вмурований стіл та лави. Незайнятих місць нема, то я стою десь 
ізбоку, приглядаюся та прислухаюся, куди це я потрапив. Публіка 
звично втрясається, хтось ладнається заварювати біля параші чай. 
Мій випадковий попутник Володимир Юрченко, який повертаєть-
ся з вільнянської психіатрички до табору в Коростень, підводить 
мене до давно не голеного, худющого чоловіка з нагрудним зна-
ком «Литвин Ю. Т.». Мій «пашпорт» теж на виду – і ми радо по-
тисли одне одному руки, не вельми виявляючи емоції, щоб нас 
хутенько не розвели по різних камерах. Утім, побоювання наші 
були даремні, бо наглядачам більш помітні «безпредєльники», ніж 
отакі, як ми, сірі «мужички», що навіть не матюкаються. Донині я 
чув хіба ім'я Литвина, та не знав, що через півроку після мене, а 
саме 6 серпня 1979, йому сфабрикували нову «кримінальну» спра-
ву. З огляду на брак фантазії у гебістських головах – на кшталт 
моєї: опір працівникам міліції з застосуванням насильства, стаття 
188-І Кримінального Кодексу УРСР. Тільки я «вчинив опір» двом 
міліціонерам та одному гебістові, а Литвин – аж п'ятьом міліціо-
нерам. І це – після двох перенесених за рік операцій… 
Боюся, що в моїй розповіді про життя Литвина до моєї зустрічі 

з ним трапляться якісь помилки, то хай мені вибачать. Так мало 
ми знаємо про Литвина, що треба розповідати й найменші дріб-
ниці. 
Є у Литвина повість «Безумец», писана російською мовою, але, 

за словами автора, з українськими вкрапленнями: герої говорять 
часом і українською. Головний персонаж цієї повісті Пинчук на-
родився другою дитиною-близнюком, якої зовсім не чекали, тому 
після народження обділили увагою. Перша ж дитина, якій приго-
товані були всі доступні блага, померла у місячному віці. Тому 
дісталися вони Пинчукові-другому ніби як незаконно. Цей фатум 
підміни, неадекватного сприйняття, нерозуміння тяжіє над героєм 
усе його стражденне життя, в якому йому весь час доводилось бу-
ти не самим собою. 
Батьки Юрія, Надія Антонівна Парубченко і Тимон Литвин, у 

30-х роках учителювали на Васильківщині під Києвом – у Ксаве-
рівці, Кодаках, Мар'янівці (звідки родом Іван Козловський), у Ба-
рахтах. Про 1933 рік Надія Антонівна, яка донині бідує в похилій 
хатинці під горою на вулиці Промінській (нар. 14 жовтня 1914 року. 
Упочилася в Бозі 26 жовтня 1997 року. 1992 року Дрогобицька ра-
йонна організація «Меморіялу» на чолі з Мироном Бучацьким побуду-
вала нову хату для неї, її освятив з участю багатьох гостей 26 лис-
топада о. Юрій Бойко, УАПЦ. Того ж дня у сільському будинку 
відбулося вшанування Ю. Литвина, де полковник СБУ В.І. При-
стайко вручив матері документи про реабілітацію сина. У Барах-
тівській школі створено кімнату-музей Ю. Литвина), оповідає з 
трепетом душевним: «Я вела початкові класи. У мене з 24 діток 
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лишилося тільки четверо. Нам, учителям, три місяці не видавали 
платні, і ми за милим Богом теж не померли…» У Ксаверівці 
26 листопада 1934 року й послав їм Господь близнят, другому з 
котрих і судилося пройти тяжкими шляхами пошуку істини і по-
класти своє життя на вівтар України. 
Із 1937 року батьки вчителювали в селі Високе, коло Ставища 

Брусилівського району на Житомирщині. Перед самою війною 
батько поступив на військову службу, і сім'я перебралася до Жи-
томира. Тимон Литвин воював на фронті, а потім партизанив із 
Ковпаком, а помер від ран у шпиталі 24 квітня 1944 року, похова-
ний у Проскурові (Хмельницькому) у братській могилі. 
За німецької окупації хлоп'я ледь не загинуло: його та сусідсь-

кого Іванка німець звинуватив у крадіжці цигарок і вже поставив 
був під стіну, щоб застрелити, та мати, уплутуючи кілька німець-
ких слів, ублагала. Якось, згадує мати, сказав він німцеві: «Чого ти 
прийшов на нашу землю? Хіба тобі своєї мало?» Сам же Юрій 
пригадував свої дитячі забави тих часів: його завше призначали 
бути «німцем» і, звісно, кожного разу били, хоч у душі він був та-
ким радянським патріотом, що далі нікуди. А все за те, що нама-
гався грати справжнього, як уявлялося, ворога: страшного і жорс-
токого. До останніх днів своїх Юрій Литвин мав із собою 
пожовклу фотокартку батька у військовому, а також воєнну групо-
ву, де був зображений дядько по маминій лінії Микола, якому по-
таланило вижити, а згодом дослужитися до полковника. Оцей дя-
дько Микола, діставши в голодному 1946 році від сестри Надії 
слізного листа, що не може прогодувати дитину, велів їй продати 
свій відріз на костюм і відправити Юрка до нього. Завезла мати 
хлопця аж до Харкова, купила йому на останні гроші квитка та 
хлібину на дорогу, розпрощалася і з надірваним серцем поверну-
лася додому, причепившись десь до паровоза. А Юрко плакав: «Як 
же ви, мамо, доберетеся без грошей?» 
Опинився 12-літній Юрко на Кавказі, десь у районі озера Ріца. 

Оточення, зрозуміла річ, було російськомовне, що позначилося на 
його подальшій парадоксальній письменницькій долі. Там потра-
пив Юрій в автокатастрофу: загорілася машина, лопнув скат – 
його відкинуло у кущі глоду. Про хлопця згадали десь через дві 
години… Декілька місяців пролежав він у лікарні, якийсь час на-
віть із зав’язаними очима. Лишилися йому від того пам'ятки: об-
горіле тіло, почасти й обличчя, ледь помітне заїкання, яке різкіше 
виявлялося, коли хвилювався, та оголена чутливість до людської 
біди. Там, у лікарні, коли мав зав’язані очі, й почав складати вір-
ші. Повернувся до матері. Після 7-го класу, закінченого в Барах-
тах, пішов Юрій у гірничо-промислову школу в місті Шахти, пра-
цював на Донбасі, але став слабувати на ноги і знову повернувся 
до матері в Барахти. Був, як уявляв собі, щирим комсомольцем, 
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навіть секретарем комсомольської орґанізації, коли навчався в 
школі, та не міг миритися з усілякою несправедливістю. Мама 
зберегла ось такий документ: 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

На члена ВЛКСМ с 1949 года, билет № 30183874  
Литвина Юрия Тимоновича 
1934 года рождения, образование 
7 классов, украинец, учащийся 
7-летней школы с. Барахты. 

 
В конце 1949 года член ВЛКСМ тов. Литвин Юрий Тимонович 

был избран секретарем ученической комсомольской организации 
7-летней школы с. Барахты. 
Будучи секретарем комсомольской организации до настоящего 

времени, тов. Литвин Ю. Т. показал себя как хороший общест-
венник, отзывчивый товарищ, сумел сплотить вокруг себя комсо-
мольцев и несоюзную молодежь, мобилизуя и направляя ее на 
выполнение задач, стоящих перед комсомольской организацией. 
Комсомольская организация, руководимая тов. Литвин Ю. Т., 

на деле служит помощником школы, парторганизации к-за, прав-
лению колхоза. 
Тов. Литвин выполнял неоднократные поручения Райкома 

комсомола. 
Систематически работает над повышением своего идейно-

политического уровня. Морально устойчив, идеологически выде-
ржан. 
Партии ЛЕНИНА – СТАЛИНА предан. 
 

Секретарь Васильковского 
РК ЛКСМУ 
(В. Дмитрук) 

(Орфоґрафію ориґіналу збережено). 

 
1953 року надумали сільські хлопці вирватися з колгоспного 

кріпацтва, поїхати десь в інші краї на роботу. Але голова не дає 
довідки, що відпускає. Куди поїдеш безпашпортним? То вони – 
наївні діти! – запротестували в незвичайний спосіб: піймали кол-
госпне теля та й прив'язали в посадці. Юрко як дізнався про це, 
то переконав хлопців іти до голови, сам пішов з ними і сказав: 
«Якщо будете так несправедливо ставитися до молоді, то вона буде 
вчиняти всілякі злочини». Певна річ, голова колгоспу Ніколаєнко 
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подав на хлопців до суду, який щедрою рукою відбатував їм по 
10 років, а Юркові 12, щоб не був таким розумним. Заарештували 
їх 24 червня 1953 року і судили за ст. 4 Указу від 4.VI.1947 р. «Про 
кримінальну відповідальність за крадіжку державної та суспільної 
власності». На суді Юрій показував матері побиті руки… 
Етапували Юрія на будівництво Куйбишевської ГЕС. Мати тим 

часом домагалася звільнення сина, і добилася: славетний свого 
часу партизан Сидір Артемович Ковпак, тоді вже заступник Голо-
ви Президії Верховної Ради УРСР, згадав свого побратима Тимона 
Литвина і постановою Президії Верховної Ради УРСР від 13 січня 
1955 року Юрія 1 лютого звільнили. Та щойно він приїхав до дя-
дька Миколи в Ленінґрад, як там 14 квітня провели обшук і Юрія 
заарештували: нібито він у неволі, в Кунеєвському виправно-
трудовому таборі, на тому ж таки будівництві ГЕС, разом із дру-
зями створив «Братство вільної України», яке ставило собі метою 
«боротьбу за відторгнення України від СРСР, боротьбу з комуніс-
тичними ідеями, створення «самостійної України». Певна річ, за 
«самостійну Україну» можуть боротися тільки її вороги, тож 5—
10 вересня 1955 року Судова колеґія з кримінальних справ Куйби-
шевського обласного суду під головуванням Бузанова засудила 
16 хлопців-українців за ст. 58-10, ч.2, та ст. 58-11 КК РСФСР 
(«Зрада батьківщини»). Хоч ніяких матеріялів, що доводили б дія-
льність групи, не виявили, та «встановили» що була в них і клятва 
з підписом кров'ю на аркуші з зображенням тризуба, і паролі, 
«трійки», «десятки», що на чолі кожної стояв «старший брат». Ли-
твин (псевдонім «Кремінь») нібито склав дві відозви до в’язнів-
українців з закликами вступати до націоналістичної організації, 
розробив статут і склав текст клятви, написав і поширив низку 
віршів. Він був фактичним керівником організації, а зі створенням 
штабу був обраний завідувачем політвідділу БВУ. Хто виходив на 
волю, мав створювати осередки. 
Щоб «пошити» таку справу, слідство працювало 11 місяців. 

В організацію було «втягнуто» (братчиками чи слідством?) до 40 чо-
ловік. Трьом керівникам, у т. ч. Литвинові, «світило» по 25 років, 
але суд зважив, що ніякої практичної роботи, окрім організаційної, 
БВУ не провело. Литвинові, як організаторові братства, разом із 
п'ятьма іншими, дісталося 10 років неволі та 3 роки «поразки в 
правах». 
Півроку Юрія тримали в таборі Мединь, потім у Вихорівці (це 

«Озерлаґ» Іркутської области), потім у мордовських таборах, серед 
політв'язнів. Мабуть, саме ті часи стали періодом громадянського 
визрівання Юрія Литвина. Широке спілкування з найрізноманіт-
нішими людьми вирівняло його національну свідомість. У розмові 
зі мною Литвин згадував Михайла Михайловича Сороку, який був 
чи не найсвітлішою особистістю з-поміж українців у таборах про-



 243

тягом цілої чверті століття. Дуже треба б, казав Литвин, зібрати 
книгу спогадів про нього. (Тепер така книжка є: Леся Бондарук. 
Михайло Сорока. Дрогобич: Відродження, – 2001. – 296 с.). Згаду-
вав доктора Володимира Горбового, який захищав Степана Банде-
ру на процесі 1936 року, Павла Дужого, Данила Шумука, митро-
полита Йосипа Сліпого та ще багатьох українців та чужинців, із 
якими мав нагоду спілкуватися. З особливою любов'ю говорив про 
Ростислава Доценка (він пройшов у «справі БВУ» свідком). Цю 
дружню любов проніс він у чистоті через усе життя, довгі роки не 
маючи можливості з ним спілкуватися. Недарма свого сина, 
1968 року народження, назвав Ростиславом і обрав Доценка сино-
ві хрещеним. 
З дитячих літ писав вірші, рідною і російською. І все ж писати 

Литвинові легше було російською. В основному там, в ув'язненні, 
до 1965 року, склав він книжку віршів «Трагическая галерея» – 
про долю свого покоління, про жертви терору. Цю книжку автор 
присвятив згодом видатному борцеві за права України Левкові 
Лук'яненку. Я сам чув, як Литвин казав про це Левкові через ква-
тирку в таборі Кучино на Уралі – десь на початку 80-х років. До-
ля цієї книжки тяжка. Автор не хотів публікувати віршів російсь-
кою мовою, тому звернувся до Миколи Лукаша, щоб переклав. 
Лукаш узявся був, але потім йому щось завадило. Тим часом чи не 
всі списки книжки унаслідок обшуків зрештою опинилися в гебі-
стських сейфах. Та Литвин мав феноменальну пам'ять: усю збірку 
він носив із собою в голові, чимало мені з неї читав. А от я, гріш-
ний, не запам'ятав з його вуст жодного вірша. Немалу роль в цьому 
зіграв і мовний бар'єр. «Чому ви не пишете українською?» – пи-
тав я його. «Та пишу й українською, тільки гірше виходить. Бо я 
боюся української мови. Здається, не відчуваю її у всій глибині», – 
казав Литвин. Оце ще один момент тієї парадоксальної, «не своєї» 
долі. Недарма Литвин глибоко роздумував над долею Гоголя, який 
ніяк не міг зректися українства, але й до Росії пристати не зміг. 
Утім, сум'яття Гоголя було Литвинові чужим, бо не кожен так чіт-
ко усвідомлював себе українцем, як він. 
Іномовна творчість значних діячів культури в середньовіччі не 

була дивовижею, а нормою. Доба ж становлення національних 
культур на народномовній основі надовго розметала кого куди – 
аж тепер ми починаємо визбирувати, де наше по духу і крові, а не 
лише за мовою. Трагічна постать Гоголя – перша в ряду тих, кого 
ми сприймаємо як не зовсім свого, саме через його чужомовність. 
Але якщо вся латиноамериканська література писана «не своєю» 
мовою, то й Гоголь є явищем української культури. Перекладіть 
твори Гоголя на французьку чи китайську – і нічого російського 
в них не залишиться. Лише оголиться критичний погляд українця 
на російське суспільство. Гоголь був останній представник багато-
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мовного українського середньовіччя. Але народитися б йому не 
до, а після Шевченка… Та й сам Шевченко зовсім не відокремлю-
вав Гоголя від українства, як це робимо ми, основуючись лише на 
мові творів, а не на їх духові. 
Будуть труднощі й у сприйнятті творчости Юрія Литвина. 

У 1989 році автор цих рядків питав дозволу матері Литвина на 
публікацію творів мовою ориґіналу з умовою, що одночасно буде 
оголошено конкурс на кращий їх переклад. Уже вдалося розшука-
ти основну частину книжки «Трагическая галерея». Збірочка (чи 
то добірка) українських віршів, яка вийшла за кордоном, за сло-
вами самого автора, не представляла його справжнього творчого 
обличчя. (Нам відома хіба книжчина: Юрій Литвин (Портрети су-
часників). Упорядкувала Надія Світлична. Видання Закордонного 
представництва Української Гельсінської групи. Нью-Йорк, 1980. 32 с. 
Але віршів там нема.) Пам'ятаю, читав мені Литвин, гарний вірш 
про Івана Мазепу українською мовою, інші вірші. 
Треба сказати, що Литвин був невезучий: мав талант написати, 

а от хисту довести написане до пуття часом йому бракувало. Та-
ким людям потрібна опіка… «Може, 10 відсотків із того, що я на-
писав, досягло мети, а решта – в кагебістстких сейфах, – казав 
Литвин. – Але навіть якби лише один відсоток побачив світ – усе 
одно слід було писати». 
Є у Литвина прозові книги «Рабочее дело» та «Безумец». Оче-

видно, це густа витончена філософічна проза. Є «Поэма о подс-
нежниках», є десь добірка українських віршів, яку не втрачаємо 
надії розшукати й помимо сейфів КГБ. Мені тяжко схарактеризу-
вати тодішній світогляд Литвина, бо для цього потрібно б мати 
хоч дещо з його творів. Та ще треба мати на оці, що в останні ро-
ки він позбавлений був можливости писати. Але й у камерних 
наших розмовах 1980 року прохоплювалося в нього щось від укра-
їнської вольниці, стихійного бунтарства і, я би сказав, від анархо-
синдикалізму, чого Литвин і не заперечував. Державу він вважав 
безумовним злом, яке потрібно витісняти, вивільняючи все більше 
місця громадському самоврядуванню. 
Якось пізніше, в Кучино, була мова про українську державу, яка 

не змогла в 1917—1920 роках утвердитися, можливо, тому, що була… 
надто демократичною, що не знайшлося свого диктатора. «І то 
слава Богу, – сказав Литвин, – що в нас не знайшлося свого 
Сталіна або Гітлера. Бо тоталітаризм супротивний духові й харак-
терові нашого народу. Наш переможений народ мусив терпіти чу-
же ярмо – своє ж ярмо було б стократ ганебнішим». 
Тяжко і довго Литвин вилущувався з марксизму – але виніс із-

відти чітке розуміння інтересів трудящого і експлуатованого но-
вим пануючим класом люду. Трагедію соціялістичного вчення на 
практиці російської держави Литвин сприйняв так близько до се-
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рця, щоб сказати пізніше, що Маркс висунув фальшиву ідею про-
летарської держави. Адже історія не дала жодного позитивного 
прикладу такої держави. І особливо яскраво це виявилося в поль-
ських подіях 1980 року: «пролетарська держава» оголосила війну 
пролетаріятові, запровадивши воєнний стан. Зрештою, у нас цей 
стан фактично тривав постійно з 1917 року: держава перебувала в 
постійному стані війни з народом. У жодній так званій пролетар-
ській державі правлячі «пролетарські» партії не зважувалися відда-
тися на волю вільних виборів. Литвин згадував при цьому відоме 
застереження Івана Франка, що люди, які ніби з добрими наміра-
ми поробити всіх людей щасливими, але насильницькими метода-
ми добравшись до влади, зосередили б у своїх руках таку необме-
жену, неконтрольовану з боку суспільства владу, що ніколи б не 
захотіли від неї добровільно відмовитися, натомість суспільство 
буде так паралізоване, що неспроможне буде боротися з узурпато-
рами, унаслідок чого припиниться суспільний поступ. Так що 
кривавий сталінізм і сумнозвісний «застій» Франко передбачив ще 
в 1905 році… (Див. його працю «Що таке поступ.) 
Та повернімося до викладу біоґрафічних даних Литвина. Звіль-

нившись 14 червня 1965 року, він поїхав у Москву, де зумів прор-
ватися в канадійське посольство – щоправда, лишивши в руках 
міліціонера піджака, – та розповів про становище політв'язнів у 
концтаборах. Щоб не ризикувати текстом, він вивчив його напа-
м'ять. А пам'ять мав феноменальну. Співробітники посольства ви-
везли його в машині і дали змогу вискочити на ходу. Поїхав він до 
мами в Барахти. Одружився з Вірою Мельниченко. Хоча сімейне 
життя не склалося, та Юрій вельми тішився сином Ростиславом. 
Та скоро мусив розлучитися з родиною. Працював він, бачите, 
у Василькові на заводі холодильників, на трубному заводі. Його 
обрали до керівництва профспілки, то він доводив робітникам, що 
профспілка – то не «приводной ремень партии», а інструмент за-
хисту економічних інтересів робітництва. Певно, що це був не 
єдиний гріх: власті пригрозили, що якщо не виїде з України, то поса-
дять. Мусив податися до Сибіру, в Красноярськ, у Саяни. Коли по-
вернувся з вигнання, то застав уже чималого сина, який ніяк не 
зважувався назвати його татом. Сказав якось: «Батьку…». Та вже 
так і повелося. Батько покладав на Ростислава великі надії, але 
нелегка доля дітей політв'язнів. Учителька докоряла: «Будеш там, 
де батько». «Буду. І Шевченко там був, і Ленін, і багато хто», – 
казав хлопець. «Стражі порядку» пообіцяли, що як тільки йому 
виповниться 18 років, то посадять. Так і сталося, як обіцялося… 
Ще одна зламана доля. (Ростислав Литвин, 19.06. 1968 р. р., помер 
6.01. 2004 р. від інсульту у віці 35,5 р.) 
Недовго прожив Литвин в Україні. 14 листопада 1974 року його 

заарештували органи КДБ і 13 березня 1975 року Київський обла-
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сний суд під головуванням А. Ф. Ткачової присудив йому за попу-
лярною тоді статтею 187-І («Наклепницькі вигадки, що паплюжать 
радянський державний та суспільний лад») три роки таборів суво-
рого режиму. Інкримінували, зокрема, літературні твори, яких у 
вироці перераховано десятки, а також «Тези про державу», «Анар-
хо-синдикалістський маніфест», «Записки робітника», де, звичай-
но ж, він «зводив наклепи» на радянську демократію, паплюжив 
внутрішню та зовнішню політику радянської держави, радянський 
робітничий клас, особливо ж інтернаціональну політику КПРС у 
зв'язку з подіями в Чехословаччині 1968 року. На суді Литвин ви-
ни за собою не визнав і показів не давав. 
Етапували до табору Верхній Чов у Комі АРСР. На розподілі 

«рабсили» начальник спитав про спеціальність. «Поет», – відповів 
Литвин. – «Поэт? А мне поэты не нужны. Мне нужны бетонщики. 
Га-га-га! Пойдешь таскать бетон». У тому таборі більшість в'язнів 
були такі самі «наклепники», як Литвин, або суджені за іншими 
статтями, але з політичних міркувань. Режим там був тяжкий, тяж-
чий, ніж у Мордовії, в'язні були позбавлені будь-якого юридично-
го захисту. Наглядачі ходили з ґумовими кийками і застосовували 
їх на свій розсуд. Там Литвин захворів на виразку шлунку, переніс 
тяжку операцію, під час якої ледве не помер. Урятував його хірурґ, 
який домігся дозволу для матері побути декілька днів біля сина. 
Видіння смерти – білий льодовик, що насувається, і голос матері: 
«Ти будеш жити… Ти будеш жити…» – ці враження лягли в основу 
«Баллады о смерти». 
Звільнившись 14 листопада 1977 року, знову оселився в Барахтах, 

при мамі в селі Барахти, в хатинці під горою на вулиці Промінській. 
Прожив там усього півтора року, та й то під адміністративним нагля-
дом, себто без права з'являтися будь-де за межами села, та мусив си-
діти тільки вдома з 9 вечора до 7 ранку. Працював «надомником» – 
клеїв якісь коробочки для якоїсь Васильківської фабрики. 
Того року здійнялася в Україні нова хвиля арештів – уже про-

ти Української Громадської групи сприяння виконанню гельсінк-
ських угод. Скоро після звільнення до Литвина в Барахти приїхала 
Оксана Яківна Мешко і затіяла обережну розмову: н�кому пра-
цювати в Групі. Заарештовані Микола Руденко, Олекса Тихий, 
Микола Матусевич, Мирослав Маринович, Левко Лук'яненко… 
«Про віщо мова, Оксано Яківно?» – і кинувся Литвин у нову бия-
тику… До речі сказати, про Оксану Мешко він завжди говорив із 
любов'ю: «Це наша Жанна д'Арк». Усе мріяв, коли-то ми зійдемо-
ся малою сім'єю в нашої козацької матері на Верболозній, 16… От 
уже й можна б зійтися, та багатьох не дорахуємося. Бо й сама гос-
подиня дому вже покинула нас 2 січня 1991 року. 
Згодом, на Уралі, Василь Стус розповідав, що член-засновник 

Української Гельсінкської групи ґенерал Петро Григоренко дуже 
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високо поціновував матеріяли, написані Литвином. Насамперед, 
мабуть, його статтю «Правозахисний рух на Вкраїні. Його засади і 
перспективи», датовану квітнем 1979 року. (Див: Українська Гельсінк-
ська Група. 1978–1982. Торонто-Балтимор: Смолоскип, 1983.– С. 369-
378; Юрій Литвин. Люблю – значить живу. Публіцистика. Упоряд-
ник Анатолій Русначенко. – К.: Видавничий дім «KM Academia», 
1999, с. 56–62; Українська Громадська Група сприяння виконанню 
Гельсінкських угод: Документи і матеріали. В 4 томах. Упорядники 
Є. Ю. Захаров, В. В. Овсієнко. Харківська правозахисна група. – 
Харків: Фоліо, 2001, т. 3, с. 177–182 та інші видання). Литвин на-
магався поставити український правозахисний рух на серйозну 
національну ідейну основу, шукав його витоків у природній воле-
любності українського народу, у тривалій національно-визвольній 
боротьбі, в унікальному явищі – козацькій республіці, яка поста-
ла навіть раніше французької і виробила задовго до американської 
свою конституцію 1710 року. Найбільшим захисником прав людини 
і нації Литвин вважав Тараса Шевченка. «Бо де нема святої волі – 
Не буде нам добра ніколи, Нащо таки й себе дурить», – повторяв за 
ним Литвин. Шевченко, будучи ще живим носієм народної мора-
лі, засвоївши християнське світобачення та українську книжну 
вченість, народну історичну пам'ять та козацьку історіоґрафію, 
підбив підсумок історичній Україні-Малоросії і народив нашу на-
цію заново, задав їй новий ритм, дав їй нову ідейну основу і по-
ставив чітку ціль: національна державність у колі вільних народів 
світу, де тільки й може стати вільною кожна людина. 
Нові й нові ґрані відкривав він мені в Шевченкові. От, напри-

клад, в одному з останніх віршів, «Ликері», Литвин виявив спів-
звучний своєму погляд Шевченка на подружжя як на спілку двох 
рівноправних сторін, яка освячується взаємним коханням, а не 
суспільством, тим паче коли не рідною, а російською церквою. 
(«Збрешуть люде, І візантійський Саваоф Одурить. Не одурить Бог, 
Карать і миловать не буде: Ми не раби Його – ми люде!») 
За ті півтора року обмеженої волі Литвин переніс іще дві опе-

рації – на тому ж таки стражденному шлунку – та операцію на 
варікоз. Отже, ледве ногами плутав по світові. 19 червня, якраз на 
день народження сина, пішов він до Стугни з одним родичем та 
знайомим. Мали пляшку вина. Тут над'їхала машина з п'ятьма мі-
ліціонерами (Гурський Віталій Антонович, Ткач Олександр Івано-
вич, Устюжанин Валерій Іванович, Поліґанов Володимир Борисо-
вич, Кернер Володимир Миколайович. Декотрі з «потерпілих» досі 
працюють у Василькові в правоохоронних орґанах, кар'єру зроби-
ли!). Запитали, хто Литвин, заштовхали в машину, не давши й 
одягнутися, навздогін полетіли шкарпетки, черевики й одяг. При-
везли, виявляється, у райвідділ для продовження режиму нагляду, 
а запроторили у витверезник. Завимагали роздягнутися для обшу-
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ку. Литвин відмовився. Тоді йому викрутили руку. Він назвав од-
ного фашистом. Його прив'язали до нарів. 

– То що, я фашист? 
– Та ще й дурний фашист. 
Удар в обличчя. 
– Ти дурень у квадраті. 
Удар по голові. 
– Дурень у кубі. 
Удар у живіт. 
Дурнем у четвертому ступені назвати не зміг, бо знепритомнів. 

Здерли 15 рублів штрафу й відпустили додому. Але 6 серпня за 
санкцією прокурора Васильківського району Твердохліба Литвина 
заарештували, звинувативши у вчиненні насильницького опору пра-
цівникам міліції (аж п’ятьом!). Мати, Надія Антонівна, сказала на 
суді: «Мій син добрий: він простив би вам. Але люди вам не про-
стять». «Останнє слово», виголошене в суді, Литвин зумів передати, 
записавши, на волю з концтабору Буча, що під Києвом, Василь Стус 
і Оксана Мешко передали його за кордон, і воно є опубліковане в 
грубезному томі «Українська Гельсінкська Група. 1978—1982. Докумен-
ти і матеріяли», що його упорядкував Осип Зінкевич, а видало Укра-
їнське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка в Торонто – 
Балтиморі 1983 року, с. 379–395 (А також у згаданих вище виданнях). 
Причиною арешту – нема сумніву – було те, що Литвин не став 
мовчати про пригоду: про неї розповіло радіо «Свобода», тим часом 
Литвина було оголошено членом Української Гельсінкської Групи, а 
таким не місце на волі. Щоб менше було тих «політв'язнів», згадали 
привід і сфабрикували «справу» про насильницький опір працівни-
кам міліції, ст.188-І, ч.2. Суддя А. А. Васильєва (як багато у Василь-
кові іноземців!) 17 грудня 1979 року скомпонувала вирок на дві сто-
ріночки. Захисником був відомий нині В. В. Медведчук – голова 
Спілки адвокатів України. (Цей адвокат, заробивши перший мільйон, 
мабуть, на захисті Юрія Литвина і Василя Стуса [див. численні публі-
кації Є. Сверстюка і Д. Чобота], тепер став Головою Адміністрації 
Президента і не пріч від того, щоби самому стати президентом обікра-
деного ним народу. Тому вважаю доречним процитувати тут з 
«Останнього слова» Юрія Литвина: «Провокація, вчинена проти ме-
не, – це свідомий злочин, здійснений органами т. зв. радянської влади не 
лише проти мене як особи, як літератора, як члена Української Громад-
ської Групи «Гельсінкі», але й проти всіх тих, кому дорогі й близькі ідеа-
ли демократії, свободи і гуманізму. Прокурор будував свої звинувачення 
Литвина не на ґрунті об'єктивних фактів (яких не було), а на хисткому 
тлі фальсифікацій і прямих лжесвідчень «потерпілих», які безсоромно 
брехали на суді під опікою «Влади» і «Закону». І це ще один доказ того, 
що суд і прокуратура були прямо зацікавленими сторонами, тобто 
учасниками вчиненої проти мене провокації. Пасивність мого адво-
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ката Медведчука в захисті обумовлена не його професійним профан-
ством, а тими вказівками, які він одержав згори, і підлеглістю: він 
не сміє розкривати механізму вчиненої проти мене провокації. Адво-
катська участь у таких справах зведена нанівець – це ще одне свід-
чення відсутності в СРСР інституту адвокатури при розгляді полі-
тичних справ, де садять людей «інакодумаючих». Щодо потерпілих, 
то вони сказали самі про себе більше і краще, ніж хто. Десь 60 років 
тому Дзержинський [М.І. Калінін. – В.О.] назвав міліцію дзеркалом 
радянської влади. Воістину, що правда. Ось вам дзеркало Василькова. 
Дзеркало нашої влади. Ганьба всім присутнім у цьому залі. Цей суд є 
однією з найганебніших сторінок за свою історію судочинства у Ва-
силькові, і він буде лежати на совісті не лише тих, хто мене судив, 
але й на вашій совісті, мої громадяни-земляки.) 

«Литвин оказал работникам милиции активное сопротивление, 
сопряженное с насилием, хватал Полиганова и Ткача за одежду, 
угрожал им расправой, препятствуя этим самым выполнению их 
обязанностей по охране общественного порядка», «хватал Полига-
нова и Ткача за погоны», «выражался нецензурной бранью». Це 
щось дуже автобіографічне для радянських міліціонерів, але зовсім 
невластиве Литвинові. Такі ж формулювання і в моєму вирокові 
1979 року. І так само суд не взяв до уваги свідчення захисту. 
І кара така ж: три роки таборів суворого режиму. 
І ось він переді мною – худенький чоловічок, що світиться 

зсередини любов'ю та добротою, що відкрито поклоняється свобо-
ді, що сміливо вступає в полеміку з карними в'язнями, з нагляда-
чами, розгортаючи брудні потоки матюччя самою лише своєю 
правотою та щирим здивуванням, як то люди не знають таких 
очевидних речей. «А звідки ти це все знаєш?» – питають. – «Цьо-
го не пишуть на етикетках пляшок у горілчаних крамницях. 
І горлечко пляшки – надто вузеньке віконце у світ. Не випий 
скількись там пляшок горілки – купи приймач, слухай радіо «Сво-
бода» – то й ти знатимеш». – «Ну, добре, ось ти такий гуманіст, 
а якби ти прийшов до влади, що б ти зробив з нами, криміналь-
ними в'язнями?» – «Та я до влади ніколи не прийду. Я не полі-
тик, я правозахисник, і за будь-якої влади моє найімовірніше міс-
це – у в'язниці. Бо будь-яка держава – насильство над людиною, 
а я проти насильства завжди боротимуся. Я не люблю політики і 
політиків». – «А все ж таки, якби тебе призначили начальником 
тюрми?» – «То я би розпустив усіх в'язнів, завіз би до в'язниці 
машину вибухівки, висадив би її у повітря і на тому склав би свої 
повноваження». – «То ти не карав би навіть за явні злочини? Ка-
жеш, що віруючий, та навіть Бог карає за гріхи». – «Злочинець 
сам себе карає, беручи гріх на душу. А Бог ще нікого власноручно 
не побив палицею. Та й не визнаю я Бога – начальника в'язниці, 
яка називається пеклом. Це Мойсеєві на одне вухо шептав Бог, на 
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друге Сатана, а третє він сам вигадав і все те змішав докупи. Но-
вий Заповіт чистий від ідеї насильства, я йому поклоняюсь. Ось 
ти кажеш, що невіруючий. А в Добро ти віриш? У Свободу віриш? 
У Любов віриш? Отже, ти теж віруючий, бо Бог і є Добро, Любов, 
Свобода». 
Отож ми цілих 10 діб тішилися «подарунками від МВС» – на-

шою зустріччю хоч не у найліпших умовах, але дуже доречною. Бо 
везуть мене до Житомирської в'язниці на слідство у справі мого 
краянина Дмитра Мазура, а Литвина, виявляється, повертають оце 
до табору в Бучу, звідки возили на Херсонщину на час Олімпійсь-
ких ігор у Києві. Щоб не зірвав їх. Не дивно, що й мене все літо 
не брали на етап… На Вкраїні йде «олімпійська чистка». Сталін із 
Кагановичем свого часу заповзялися були зробити з України «зра-
зкову соціялістичну республіку», але для цього не надавалося її 
населення. То його вирішено було винищити, замінивши новови-
веденими гомосовєтікусами. Уже в ближчі часи Брежнєв із Гри-
шиним (Перший секретар Московського міськкому КПРС) задумали 
були перетворити Москву на «зразкове комуністичне місто». Щер-
бицький же, мавпуючи законодавців моди, пообіцяв зробити те 
саме з Києва («Український інтеліґент не може без московського 
дириґента. Він звик мавпувати, повторювати зади». Якось так пи-
сав Микола Хвильовий у 1928 році. Вибачте, що в мене Щербиць-
кий опинився в інтеліґентах…) Тож «хазяїн» почав очищати Київ і 
всю Україну від «трубольотів» (бездомних), повій, злодійчуків та… 
дисидентів. Тим паче, що наближалася Олімпіада-80, і частина 
ігор мала бути в Києві. Під цей «олімпійський» укіс потрапили 
Дмитро Мазур, Петро та Василь Січки, Ярослав Лесів, Василь 
Стус, Василь Стрільців. Хто мав звільнятися, того «розкручували» 
в неволі, не даючи й передихнути, Ольга Гейко ступила на волі 
всього два кроки – з воріт зони до воронка. Миколу Горбаля за-
арештували наново в останній день терміну. В'ячеславові Чорново-
лу сфабрикували «справу» на засланні в Якутії, а мені – в колонії 
в Коростені… Про одну з жертв «олімпійського набору» тут, у Лу-
к'янівці, ходять перекази. Наглядач, соромлячи неохайну зечку, 
ставить їй у приклад 76-річну тоді Оксану Яківну Мешко, яку 
тримали тут деякий час у новому корпусі, що побудований для 
жінок і неповнолітніх у часи Брежнєва. Тут є три корпуси: «Кате-
ринка», «Столипін» і «Брежнєвка». «Він пам'ятник собі воздвиг, – 
іронізує Литвин словами Пушкіна. – Цей пам'ятник тривкіший за 
той, що в Дніпродзержинську. На цілі століття». (Незадовго перед 
тим Л.І. Брежнєв, як багаторазовий Герой Радянського Союзу і Со-
ціалістичної праці, відкрив собі пам’ятник на батьківщині.) 

Ще сидячи в Бучі, під Києвом, Литвин заново написав почате 
ще в Барахтах чимале есе, назву якого взяв із Достоєвського: 
«Якщо Бога нема – все дозволено». Автор уявно бере за руку «на-
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шого дорогого Леоніда Ілліча» та й проводить його через арешт, 
слідство, етапи, через табори, тюрми, «пітушатники», карцери, що 
покликані настановляти в'язня «на шлях виправлення»… Не ви-
правляють, а калічать тут остаточно людей, топлять у болоті ма-
тюччя, насильства, ґвалтування, тотальної корупції! Литвин ска-
зав, що відіслав потайними шляхами ту річ на волю, але не знає, 
чи вона досягла цілі. «Утім, це не так уже й важливо, – вважав 
він. – Головне, що я виконав свій моральний обов'язок перед 
цим абсолютно безправним, стражденним прошарком нашого на-
роду – в'язнями». Один із варіянтів початку цього есе таки досяг 
цілі й опублікований у томі «Українська Гельсінкська Група», с. 396—
404 (а також у згаданих вище виданнях). 

Ми з Литвином написали у Лук'янівці заяви з приводу «олім-
пійських арештів» та з того приводу, що лідер французьких кому-
ністів Жорж Марше, повернувшись із Москви, заходився органі-
зовувати у Франції Гельсінкську групу під своїм мудрим 
керівництвом. Очевидно, в Москві його навчили в такий спосіб 
компрометувати Гельсінкський рух, що став уже міжнародним. 
Литвин вважав, що цей правозахисний рух у жодному випадку не 
може бути політичним, що жоден член жодної політичної партії 
не може бути членом жодної Гельсінкської групи, бо він проводи-
тиме в ній свою партійну політику. 
Литвин був мрійником. Він уявляв собі український правозахи-

сний рух як гідну ланку світового, а представляти його мають 
найчесніші, найдостойніші, просто-таки бездоганні в моральному 
відношенні люди. Інтелектуальний рівень руху мусить бути висо-
кий. Кожен оголошений член Групи повинен бути притягальною 
зіркою, взірцем для оточення. За тоталітарного режиму, коли ого-
лошений член Групи не міг протриматися на волі й декількох мі-
сяців, не треба прагнути великої чисельности. На поверхні достат-
ньо мати невелику групу, але яка б опиралася на широке коло 
правозахисників та вільнодумців. «Інакодумство» ж насправді не 
зводиться в нас до «жалюгідних відщепенців». «Інакодумці» в нас 
складають величезну більшість населення, бо з ким не заговори – 
майже всі невдоволені тими чи тими діями правлячого апарату. 
Правильніше було б сказати, що «інакодумцями» є ідеологічний 
апарат, бо вони у меншості. 
До речі, саме Литвин уперше чітко сказав, що мене «заднім чи-

слом» прийнято було членом Української Гельсінкської Групи. Із 
18 листопада 1978 р., коли ото до мене в село приїхали О. Я. Мешко 
та Ольга Бабич. (У поштівці О. Я Мешко був лише натяк: «Ви в нашо-
му колі».) Вислухавши погляди Литвина на те, яким повинен бути 
правозахисник, я, пам'ятаючи, що майже нічого для правозахисту 
не зробив, навіть самого себе не захистив од напасті, відчув себе 
так, ніби ото підскочив, ухопився за щабель, де починається пра-
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возахист, та й вишу, не годен підтягнутися вище. Та раз мені ви-
пала така честь, то мушу вже шануватися. Хоч і мав я твердий на-
мір не брати участи в «справі» Мазура, та й у новій своїй, але Ли-
твин, спасибі йому, дуже підтримав мене на дусі. Я рушив на нову 
прю в піднесеному настрої, з просвітленою головою і без страху. 
Утім, бояться всі, а хто не боїться, той нехай не бреше… Мужність 
полягає в тому, як ти можеш переступити свій страх. Дякую Бого-
ві, що на цей раз Він послав мені Литвина і через нього додав ме-
ні сили витерпіти до кінця і вберегти свою душу від лукавого ка-
яття, як то було зі мною під час слідства 1973 року, коли слідчий 
КГБ УРСР Микола Павлович Цімох почав шантажувати мене 
психіятричкою і я потроху мусив подаватися і навіть «визнав себе 
винним» на суді. Чи за 13,5 років ув'язнення я вже спокутував той 
гріх? Не знаю, може, мені за нього належиться ще мільйон літ 
чистилища… 
У той час назрівали польські події, і Литвин старанно вивуджу-

вав із випадкових ґазет куцу інформацію про них. Він захоплював-
ся «Солідарністю». Вільні від партійного і державного диктату 
профспілки явили світові зразок конструктивної боротьби за інтереси 
трудящих, а головне – що остаточно розвінчали замішану на фальші 
ідею «пролетарської держави» під началом партії тоталітарного типу. 
Литвин мріяв про ті часи, коли й наш, український пролетаріят, 
стане таким високосвідомим, як польський. «Гай-гай, – зауважив 
я. – Передові ідеї в умовах тоталітаризму хоч і можуть зароджува-
тися в світлих головах представників підневільних націй, та реалі-
зація їх мусить початися таки з метрополії – нам про першість 
годі й думати». Але час, як бачимо тепер, показав, що це не 
завжди так: у розвалі «імперії зла» перед вели країни Балтії, а оста-
точного краху вона зазнала тоді, коли Україна проголосила неза-
лежність і підтвердила це референдумом 1 грудня 1991 року. Що-
правда, сталося це в умовах горбачовської лібералізації, а не 
брежнєвського тоталітаризму. 
Мав Литвин ориґінальний на той час погляд на витоки евро-

пейського тоталітаризму першої половини ХХ століття. Першою 
партією тоталітарного типу він вважав більшовицьку: виникнення 
і прихід до влади подібних партій у Західній Європі – реакція на 
російський тоталітаризм. Гітлер не виграв би вибори 1933 року, 
якби німці не бачили на прикладі Росії, чого можна сподіватися 
від комуністів. (Згодом те саме читаю в «Новом мире», 1, 1981, 
с. 205). 
Я вже згадував феноменальну пам'ять Литвина. Справді, кого з 

поетів не читав він мені за ті 10 днів: Шекспіра, Шевченка, Гюго, 
Тагора, Франка, Блока, Вінграновського… У його голові вміщала-
ся ціла енциклопедія світової поезії, чому я подивувався. «Це не 
важко, – сказав Литвин, – потрібно лише часто «прокручувати» 
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вірші в голові, ніж ото думати абищо. Повірте, що з таким бага-
жем легше в світі жити». Він прочитав мені декілька уривків зі 
свіжого тоді роману Ліни Костенко «Маруся Чурай», і я теж їх 
вивчив. Цю річ Литвин вважав достойною Нобелівської премії 
та виношував думку, щоб висунула її саме Гельсінкська Група. Але 
в той час усі ми сиділи, хто не виїхав за кордон. 
Що нас тримали в етапній камері разом цілих 10 діб, допомог-

ла біда: дали якоїсь гнилої риби, в'язні потруїлися, то на камеру 
навісили табличку «Карантин» і вже нікого звідти на етап не бра-
ли. Та всьому настає кінець: поталасували мене далі, до Житоми-
ра, а Литвина – в Бучу під Києвом. 
Зустрілися ми знову через півтора року, на Уралі, в таборі особ-

ливого режиму ВС-389/36, у селі Кучино Чусовського району Перм-
ської области. Прибув я туди 2 грудня 1981 року, а Литвин десь у 
травні 1982. Як і всі порядні люди, привезли ми по новенькому «чер-
вонцеві» терміну ув'язнення та по «п'ятірці» заслання, і титуловані 
були «особливо небезпечними державними злочинцями», «особли-
во небезпечними рецидивістами». Тож і одягли нас за останньою 
модою – в смугасте. Кажу «остання мода», бо після неї є хіба що 
«дерев'яний бушлат». 
Мені новим терміном поглинули 8 місяців невідбутої «триріч-

ки», а Литвинові – всього 1 місяць і 12 днів, бо йому відраховува-
ли новий термін з дня суду – 24 червня 1982 року. Останнього 
слова, за свідченням матері, йому не дали сказати, то він його на-
писав. 
Отож Литвинові тут належалося побути до 24 червня 1992 року, 

плюс у засланні – до 1997. Виходить, загалом його засудили на 
43 роки неволі, не рахуючи півтора року адміннагляду. Відбув він 
20, а прожив усього 49. Яким же жахливим злочинцем треба бути, 
щоб заслужити таку кару! А Литвин сидів і помер за літературні 
твори, сповнені проповіді ненасильства і гуманізму, за правозахи-
сну діяльність, за критичний спосіб мислення… Країна чудес! 
Країна необмежених можливостей… 
Про «справу» свою Литвин розповідав мало, та й так зрозуміло 

було, що всі причетні до гельсінкського руху мусять бути тут. 
З вироку ми тепер знаємо, що це були «антирадянські» та «накле-
пницькі» його твори: написаний 1968 року лист «Борцам за свобо-
ду и независимость Чехословакии» і написані через 10 років два 
«Открытих письма…», «Слово о кающихся грешниках» (це з при-
воду покаянних заяв І. Дзюби, В. Захарченка, Г. Снєгірьова), «Не-
кролог», лист до пані Картер, кілька варіянтів праці «Советское 
государство и советский рабочий класс» і найважливіша – «Пра-
возахисний рух в Україні, його засади і перспективи», яка була 
опублікована в журналі «Сучасність» № 10 1979 року, передавала-
ся по радіо «Свобода». Литвин був невгамовним і в неволі: нама-
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гався передати з кримінальних зон «Другий відкритий лист членам 
АФТ-КВП та всім трудящим США», вітання польській «Солідар-
ності», трактат «Якщо Бога нема – все дозволено». Ці речі «зда-
ли» зеки, яких він просив вивезти їх на волю і передати 
О. Я. Мешко чи комусь іншому. Утім, початок тексту «Якщо Бога 
нема…» таки вислизнув на волю. 
Інкримінували також усні висловлювання, засвідчені криміна-

льними в'язнями, з усілякими перекрученнями та домислами, 
сфабрикованими слідчими. Пам'ятаю, згадував Литвин розмову зі 
слідчими про вірш, присвячений американському народові, сини 
якого вперше ступили на Місяць. Приблизно так: «Крізь колючі 
дроти і ґрати я подаю тобі руку, трудова Америко». – «То це ви 
ручкаєтесь з нашими ворогами?» – «Так, я подаю руку трудовій 
Америці, а ви з ким цілуєтесь?» (Якраз недавно, 18 червня 
1979 року, Брежнєв смачно поцілувався з Картером, підписавши 
договір про обмеження стратегічних озброєнь – ОСО-2). 
Шантажували Литвина під час слідства психіятричкою, возили 

у сумнозвісне 13-е відділення київської «Павлівки», що ним відала 
Наталка Максимівна Винарська. Експертизу проводив відомий 
усій кримінальній Україні психіятр, доктор медицини Ліфшиць. 
От він допитував Литвина: «Що ви все на партію звалюєте? При 
чому тут партія, як от у сусідній палаті лежить чоловік, котрий, 
вибачте, козу зґвалтував?» – «А де це він зробив, на Красній 
площі?» – «Та в хліві. Ще й защібнувся. Діти побачили». – «От-
же, він людей соромився? А якби він був віруючий, та знав, що 
Бог усевидющий, то вчинив би таке? То ж скажіть мені, а хто хре-
сти скидав із церков, чи не ваша партія?» 
Довелося мені бути з Литвином у Кучино в одній камері декі-

лька місяців – від травня 1982 до лютого 1983. Пам'ятаю, забрали 
мене від нього незадовго до Шевченківського свята, за чим я ве-
льми жалкував, бо Юрій Литвин, Михайло Горинь, Іван Кандиба, 
Василь Курило та Володимир Остапенко провели у своїй 17-й «ха-
ті» прецікаві шевченківські читання, про які довго потім згадува-
ли. (У тій камері деякий час із нами був також Олекса Тихий, Ак-
пер Керімов та Борис Титаренко.) 

«Нове мислення» тепер у всіх на вустах, а Литвин мислив по-
новому вже в ті чорні часи, коли Андропов поставив весь світ на 
ґрань ядерної війни, не усвідомлюючи, що сила, сконцентрована в 
атомній бомбі, стала абсурдною: її не можна застосувати, бо й сам 
загинеш. Захоплювався Литвин діяльністю Римського клубу і ба-
чив у ньому паростки нової свідомости людства, побудованої на 
ненасильстві, на любові, взаємотерпимості. Співзвучні своїй душі 
ідеї він знаходив у християнстві, у буддизмі, у нашому гуманітар-
ному правозахисті. Тож коли Московська Група сприяння вико-
нанню гельсінкських угод саморозпустилася (МГГ створена 
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12.05 1976 р., здійснювала контроль за дотриманням в СРСР гума-
нітарних статей Прикінцевого акта НБСЄ. Лідер Юрій Орлов, чле-
ни Групи Александр Турчин, Петро Григоренко, Людмила Алексеєва, 
Володимир Буковський, Мальва Ланда, Татьяна Великанова та ін. 
У вересні 1982 р. Єлена Боннер оголосила про припинення роботи 
Групи. Відновлена 28.07. 1989, голова – Л. Алексеєва), а всі члени 
Української були ув'язнені і постало питання про саме існування 
нашої Групи, Литвин відчайдушно агітував проти саморозпуску, 
хоча, власне, ніхто з нас і не думав того робити. Навпаки, саме у 
зв'язку з цим тоді до нас приєдналися естонець Март Ніклус та 
литовець Вікторас Пяткус. Кагебісти погрожували Литвинові та 
Михайлові Гориню новою «справою»: ніби вони усно розробляють 
нову проґраму Гельсінкської групи. 
Вважаю, що куди ліпше за мене про цей період життя Юрія 

Литвина розповість Михайло Горинь, з котрим Литвин здружився 
великою дружбою однодумців. Там, у неволі, Михайло написав 
блискучі психологічні нариси про Юрія Литвина, Олексу Тихого і 
Валерія Марченка. Прочитавши уривки з них, я вражений був, як 
глибоко може цей чоловік проникати у світ інших людей: я теж 
сидів в одній камері з Юрієм і Олексою, а не постеріг того, що 
Горинь. Звичайно ж, усі Гориневі писання були вилучені при об-
шуках і знищені. Скільки я йому нагадував уже на волі, щоб 
спробував написати заново, бо хто ж про цих людей засвідчить, як 
не ми, – ні, каже, так уже не напишу: позабував деталі, не маю 
часу і знову не накручу так пружину своїх емоцій. Серце моє не 
витримає… Після інфаркту я вже й боюся до Гориня з цим підхо-
дити. (І от радість: Михайло Горинь таки виявив серед своїх зоши-
тів, які збереглися, уривки нарису про Ю. Литвина й опублікував їх 
у ґазеті Української Республіканської партії «Самостійна Україна» 
№ 23, 18—24 червня 1994 року. Буде він опублікований і в книжці 
М. Гориня, яку я допомагаю йому підготувати.) 
Єдність поглядів і цілей, попри окремі розходження і супереч-

ки, зблизила ці два потужні інтелекти. Недарма, наслухавшись під 
дверима чи через підслушки розмов, які велися за роботою поміж 
Горинем, Литвином, Тихим, гебісти поспішили прибрати звідти 
спочатку Тихого, потім мене (щоб не піддавався «згубному впли-
вові»), а згодом і самого Литвина. 
Опинився він у нерідному середовищі. Літо 1983 року провів у 

сумнозвісній 12-й камері удвох з Олексієм Мурженком, котрий 
досиджував свої 14 років і мав уже геть зіпсовані нерви: сидіти з 
ним у камері було гірше, ніж у карцері. Одне слово, Литвин мусив 
звертатися до адміністрації, щоб їх розвели. «Несумісність харак-
терів» – не арґумент для катів. Їм треба, щоб побилися – отоді 
вони радо використають це у своїх брудних пропагандивних цілях. 
Тоді Литвин у вересні 1983 року розпочав голодівку, тримав її зо 
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два тижні. У той час я мав жовтяницю, то лежу якось під крапе-
льницею у санчастині, аж заводять спочатку Стуса на застрик 
глюкози, а потім Литвина. Шукають йому на руці вену, та не мо-
жуть попасти – такі вони тонкі. Худющий, обличчя зморщилося, 
як печене яблуко. Якесь воно неприродно темночервоне. Литвин 
так зболено каже: «Я ж вам казав, що не знайдете». Знаходять десь 
на нозі, ледве обтягнутій шкірою. За «порушення режиму» – го-
лодівку ж – його позбавляють побачення з матір'ю, а з камери від 
Мурженка не виводять. Він відновив голодівку і тримав її ще 
26 діб. 29 жовтня мене, Литвина, Лук'яненка й В'ячеслава Острог-
ляда (Сухова) везуть до лікарні, щоб зірвати голодівку 30 жовтня 
(день радянського політв'язня). Щойно сіли ми у воронок, підмос-
тили Литвинові якусь шкуру, що була у воронку, – це щоб він не 
бився майже голими кістками об лавку, як воронок поламався. 
Тягнуть нас назад, а назавтра везуть знову. В селищі Центрально-
му, в лікарні ВС-389/35, Литвина садять у холодну північну каме-
ру самого, а нас трьох навпроти. Можна перегукнутися, бо нагля-
дач там не сидить увесь час. 
Годували Литвина штучно 16-го та 25-го днів. Лікар Харісов 

пояснив, що прийшло розпорядження не допомагати в'язням у 
їхній боротьбі з адміністрацією, тобто штучно не годувати голоду-
ючих, а допускати їх до стану коми. «Засоби, щоб вивести з коми, 
каже, у нас є напоготові, але знайте, що з коми нормальними не 
виходять, лише інвалідами – фізичними або психічними». Ми 
постаралися вплинути на Литвина, що голодівка його справді без-
надійна: ми в такій глухомані, що гебісти тільки раді будуть нашій 
смерті, таку й ціль вони собі поставили. То нам треба витримати, 
не втративши гідности. Де бачено, щоби хтось добився побачення 
голодівкою? Навпаки, вони стараються приховувати від світу таку 
подію. 
Украй виснаженого повернули Литвина в Кучино у грудні 

1983 року, помістили у камеру з Семеном Покутником (Скали-
чем), де він мав деякий спокій. Одійшовши трохи, почав працю-
вати над повістю «Ялинка» українською мовою, де намірявся до-
слідити проблему вибору поміж більшим і меншим злом і 
висвітлити її як аморальну з боку того, хто до такого вибору при-
неволює. В основі повісті мала лежати власна душевна драма, про 
яку я знаю трохи більше, ніж тут, з етичних міркувань, можу роз-
повісти. Зрештою, відсилаю читача до ч. 25 часопису «Україна» за 
грудень 1991 року, де я частково опублікував добірку листів Юрія 
Литвина до коханої жінки, котру він називав Ялинкою, бо вона 
була для нього святом. Холодні вітри з Володимирської, 33, пога-
сили теплі почуття – і це стало однією з причин загибелі цього 
великого мрійника. Під час одного з обшуків близько 40 сторінок 
«Ялинки» забрали «на провірку» та й не повернули. Уявімо собі 
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драму художника, пам'ятаючи сказане ним раніше, що митець, 
який виношує творчий задум, схожий на вагітну жінку: твір той уже 
не можна не народити. Але як матері тяжко бачити, що її щойно 
народжену дитину вбивають, так само й митцеві, коли твір його 
нищать. А тим паче, коли недоношений плід виривають із утроби 
живосилом і розтоптують брудними наглядацькими чобітьми… 
А тут ще підкинули в камеру Василя Федоренка, колишнього 

кримінальника, котрому вже несила було досиджувати третій де-
сяток літ. Озлобився він чомусь на Литвина та й кинувся його 
душити… Опинився Литвин у найбільшій, 20-й камері, де були 
Ашот Навасардян, Юрій Федоров, Ґунар Астра, Баліс Ґаяускас, 
Борис Ромашов. 
Ще на початку року з'явився в зоні зубний лікар Лисенко зі 

Всехсвятської лікарні, пообіцяв зробити протези, хто потребував. 
Обпиляв він і Литвинові пеньки та й більше не з'явився… Литвин 
не міг узяти в рота ні холодного, ні гарячого, тяжко йому було й 
говорити, він від того вельми страждав, не можучи брати участі в 
бесідах. Почалися шлункові болі, і Литвин зрозумів, що третьої 
операції на шлунку він не витримає. А режим ставав усе нестерпні-
шим: заборонили лягати на нари в ненічний час. 5 травня 1984 року 
помер у зоні після тяжких допитів полтавськими гебістами Іван 
Мамчич. У кінці травня ми дістали вістку, що того ж дня помер у 
Пермі вивезений від нас 7 березня Олекса Тихий. Улітку вивезли 
від нас безнадійно хворого Валерія Марченка. Того ж року Литвин 
одержав вістку про смерть 28 квітня в ув'язенні колишньої дружи-
ни Віри Мельниченко, син Ростислав залишився з бабусею, а по-
тім забирають сина до себе якісь недобрі, як вважав Литвин, лю-
ди, та ще й захворів син на виразку… Тяжко пережив Юрій і 
смерть Бориса Антоненка-Давидовича (9 травня 1984 року). Одне 
слово, збіг недобрих обставин спричинився до тяжкого душевного 
і фізичного стану. 21 серпня Литвин постукав у стіну до сусіди 
Михайла Гориня, викликав його на розмову і сказав через кватир-
ку, що не годен ходити й майже нічого не бачить. Лікар Пчельни-
ков звільнив його від роботи. 23 серпня по обіді виходимо ми всі 
на роботу – і Ашот Наварсадян кличе всіх на зв'язок. Наглядачі 
не заважають, бо їм треба донести оперативнику про наші наміри. 
Ашот оповіщає трагічну новину: щойно Юрія Литвина винесли на 
ношах. Близько 10-ї години до камери повернувся з роботи Ґунар 
Астра – в нього не стало роботи. Литвин лежав у камері сам під 
ковдрою і марив. Можна було розібрати, що питає: «Зуби принес-
ли?» Астра намагався викликати лікаря, але ніхто не прийшов. 
Попід вікнами ходив начальник табору Журавков з почтом. Астра 
сказав їм через кватирку, що Литвинові вкрай погано. Потрібен 
лікар. Ніякої реакції. Тільки під час обіду, о 12-й, коли всі співка-
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мерники прийшли на обід, Юрій Федоров здогадався підняти ков-
дру – і побачив розрізаний живіт. Крові не було, але кишки вива-
лились. Швидко знайшовся лікар Пчельников, ноші, воронок, 
конвой… Михайло Горинь казав, що коли Юрія виносили, то він 
торкнувся рукою дверей його камери – так попрощався. 
Упродовж декількох днів тюрма напружено чекає. Адміністра-

ція, зокрема, начальник нашого особливого відділку майор Олек-
сандр Григорович Долматов ще 4 вересня запевняв мене: «Умереть 
ему мы, конечно, не дадим». Разом із Литвином щезли наглядачі 
Кукушкін і Чертанов. Здогадуюсь, що то вони охороняють Литви-
на, бо хтось сказав, що він лежить у вільній лікарні в Чусовому. 
7 вересня двері дворика, куди нас виводили для прогулянки, рап-
том відчинив Кукушкін – і я відсахнувся, здогадавшись, що не-
поправне вже сталося. Але про смерть Литвина кагебіст Ченцов 
сказав нам значно пізніше, зумисне не назвавши точної дати. То-
му сороковини йому ми справляли приблизно, на день радянсько-
го політв’язня, 30 жовтня, трьома добами мовчання та добовою 
голодівкою. Як раніше Тихому й Мамчичу, пізніше Марченку, 
Керімову, Стусу… 

Згодом у тій же лікарні, в Чусовому, лежав В'ячеслав Острогляд. 
Він ніби наковтався «якорів» і йому там діставали їх зі шлунка. 
Він полюбляв іноді щось побрехати, але на цей раз, гадаю, сказав 
те, що там чув: про ту рану на животі Литвин би жив. Але він був 
надто ослаблений. Лежати мусив лише на спині, тому нирки йому 
затекли і відмовили. Це й стало безпосередньою причиною смер-
ти. Згідно з повторним свідоцтвом про смерть, виданим Барахтин-
ською сільрадою, що його має на руках Юрієва мати, помер він 
5 вересня 1984 року від «проникаючого різаного поранення черев-
ної порожнини з пошкодженням тонкого кишківника». 
Чи було це самогубство? Ймовірно. Але при цього не засвідчує 

ніхто з нас, в’язнів, бо при тому нікого не було. Перше, за чим 
кинулися наглядачі і лікар Пчельников: «Чим він порізався?». Та 
нічого не знайшли в камері ні одразу, ні за пізніших обшуків. 
Матір сповістили про смерть сина і обійшлися з нею, за її сло-

вами, досить тактовно, вона була на похороні 8 вересня. «Він ко-
лись просив, – розповідає мати, – що якщо помре раніше за ме-
не, то хай музика заграє «Варшав'янку». Музики не було. Але я 
сама спорядила сина в труні в свою одежу, і він лежав не в тюре-
мній, а як вільний. Я попросила всіх відійти на кілька хвилин, 
попрощалася і проказала синові біля труни «Варшав'янку». 
Мати лише десь 1995 року зважилася розповісти мені таке. 

У Кучино їй потрібно було зайти до громадського туалету. Щойно 
прихилила двері, аж туди вламується зек у чорному одязі – «без-
конвойник» (такі працюють за зоною, а ночують у зоні). 

– Ти куди, не бачиш, що зайшла стара жінка? 
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– Вибачте, вашому синові що хотіли, те й зробили. Він не по-
кінчив самогубством, його вбили. Тільки не видавайте мене, бо й 
мені таке буде. 

13 вересня 1995 року мені, учасникові відкриття в нашій до бо-
лю рідній Кучинській тюрмі Меморіяльного музею історії полі-
тичних репресій і тоталітаризму в СССР «Пермь-36», пермська 
журналістка Тетяна Георгіївна Черепанова (Чурсіна), дружина ди-
ректора музею Михаїла Черепанова, влаштувала зустріч із тим са-
мим колишнім наглядачем Іваном Кукушкіним. Тоді він працював 
робітником майстерні при Музеї (нині він начальник охорони Му-
зею. Див. про це в нарисі про Кучино) і сам уже був майже дисидент. 
Він, працюючи вже в кримінальній зоні, побився з іншим нагля-
дачем, відсидів за це 4 роки і образився на радянську владу. Що-
правда, таких тримали у привілейованій, «червоній зоні» – таборі 
для засуджених юристів, міліціонерів та високих радянських чино-
вників типу зятя Брежнєва – Чурбанова, другого секретаря ЦК 
КП Молдавії Вишку. (Кукушкін явно гордився, що охороняв по-
літв’язнів, які згодом поставали депутатами й міністрами, а потім 
сидів з такими високими людьми: «Я человек, можно сказать, ис-
торический…»). І от коли в Кучино Пермський «Меморіял» почав 
відновлювати приміщення табору, то його голова Віктор Олексад-
рович Шмиров звернулися до Кукушкіна, який повернувся в Ку-
чино, за консультацією: що як було влаштоване. Потроху Кукуш-
кін втягнувся в роботу, працював на відбудові. 
Ми погодилися на розмову в присутності кількох осіб. Зустріч 

знімалася й записувалася: український журналіст Вахтанґ Кіпіані 
зробив з того цікавий півгодинний сюжет. 
Мене, зокрема, цікавила таємниця смерти Юрія Литвина. Моя 

версія, що Кукушкін і Чертанов охороняли його в лікарні, вияви-
лася правильною. Кукушкін же додає таке: 

«Що знаю, те знаю. Мене викликали в зону: Литвин порізався! 
Він, видно, вже багато втратив крови: співкамерники зразу не по-
бачили, що він порізався. Його негайно повезли на операцію в 
Чусовой, а я його супроводжував. Він мені в лікарні все розповів. 
Лікар дав йому пігулки, а він попросився на прогулянку, сказав, 
що погано себе почуває. Його пустили не в дворик для прогулян-
ки, а просто на територію. Там він знайшов лезо, заніс його в ка-
меру. Раз він гуляв на виду в контролерів, то його не «шмонали», 
так пропустили. Лезом він і розрізав живіт, перерізав вени на ру-
ках і ногах. 
Кагебіст велів мені бути присутнім на операції, я також був з 

Литвином у маленькій кімнаті на двох. 
Коли він прийшов до себе після першої операції, я спитав, чо-

му він порізався. «У мене жахливий головний біль. Я не можу йо-
го витримати», – це його слова. 
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Потім йому стало гірше. Узяли його на рентґен і, мабуть, вияви-
ли, що зробили щось неправильно. Живіт йому здувало. Узяли на 
другу операцію, після якої він до тями вже не приходив». 
Хай і ця версія буде зафіксована тут, на папері, хоч я не знаю, 

якій віддати перевагу. Може, це версія, яка була «запущена» ще 
тоді, – і її досі лячно спростовувати? 
В усякому разі, людина, порізавши вени на одній руці, не може 

цією порізаною рукою порізати другу руку, бо та рука вже не діє. 
Неймовірно, щоби Литвина пустили гуляти просто на території 

зони, а не в «дворику». 
І чого б це на території зони валялося лезо, коли їх в’язням не 

можна мати, а в лазні леза під суворим контролем? 
За свідченням Юрія Федорова, з яким мене згодом звели в од-

ній камері, їхню 20-у камеру трясли тоді два дні, шукаючи, чим 
Литвин порізався, але нічого не знайшли. 
Проти Литвина є лише один арґумент. Мати, Надія Антонівна 

Парубченко, сказала мені, що Юрій вчинив був спробу самогубст-
ва десь у січні 1966 року, в Барахтах. Тоді він, після вище згадано-
го «візиту» до посольства Канади (чи США), чекав арешту. Порі-
зав вени, стікав кров’ю. Мати шукала, чим його завезти до 
Василькова, а якраз випав глибокий сніг, машини не ходили. 
Уночі везли його кіньми, він замерзав. До таких же дій (перері-
зання вен) вдавався і його син, будучи в неволі. Психологи ка-
жуть, що це передається. 
Але свідчення карного в’язня-розконвойника, що Литвин не 

покінчив з собою, а його вбили, може означати, що вбивці підла-
штувалися під відому їм легенду, що Литвин схильний до самогуб-
ства, і в стані його непритомності порізали його. Зважмо, що лі-
кар Пчельников був тоді в зоні. 

«Найгуманніший у світі» радянський закон не дозволяє забрати 
тіло померлого в'язня, доки не закінчиться трив його ув'язнення. 
То ж то так довго домагалися родини Литвина, Тихого та Стуса 
дозволу на перепоховання в рідній землі. (Див. про це в нарисі про 
В. Стуса.) 
Ще гірша справа з творами померлих у неволі правозахисників: 

майже все, що написав Литвин, донині під арештом, якщо не 
знищене. (1992 року полковник СБУ В.І. Пристайко в моїй присут-
ності передав 42 документи Ю. Литвина його матері. Вони тепер у 
мене. Найважливіші з них опубліковані в книжці: Юрій Литвин. Люб-
лю – значить живу. Публіцистика. Упорядник Анатолій Русначенко. – 
К.: Видавничий дім «KM Academia», 1999. 96 с. Художніх прозових 
творів Ю. Литвина серед них нема.) 
Найповніша добірка його творів вийшла в «Книгозбірні «Про-

світи» під назвою «Передчуття» – в неї два автори: Василь Стус та 
Юрій Литвин. (Видавничий центр «Фенікс», Львів, 1991 р.). Під-
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готовлена мною разом з Миколою Самійленком повніша книжка 
лежить без руху у видавництві «Український письменник». (Але 
друг Ю. Литвина Іван Пашков таки видав книжку: Литвин 
Ю. Т. Трагическая галерея: Стихи. – Харьков: МЧИ «Кентавр». 
1996. — 126 с. Вийшло також ґрунтовне дослідження про погляди Ю. Лит-
вина: А. Русначенко. Розумом і серцем. Українська суспільно-політи-
чна думка 1940–1980-х років. К.: Academia, 1999. – С. 252–268.) 

…Цей світлий і добрий розум, ідеаліст, задивлений на духові 
зорі, що його Богом були Любов, Добро, Свобода, цей лагідний 
оптиміст, що ніколи не опирався злу насильством, щоб не при-
множувати його у світі, омріював Україну вільною, якій не потрі-
бні будуть в'язниці, ні поліцейські кийки, ані бомби. За таку 
Україну поклав він свою світлу голову. Упокой, Боже, душу раба 
Твого Юрія там, де праведні спочивають, і сотвори йому вічную 
пам'ять. І славу. 

 
31 січня 1989 року. Доповнення  

1991 та 1996 років.  
Примітки курсивом 2004 року. 
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Повстав і поліг 
 

Ще кілька літ – і увірветься в’язь. 
Колючий дріт увійде в сни діточі. 
І всі назнаменовання пророчі 
Захочуть окошитися на нас. 

Василь Стус. 
 
Здається, в'язь колючого дроту, яка туго єднала цілі поколін-

ня українців, урвалася. Дай, Боже, назавше. Але не всі знають – а 
хто й не хоче знати – чиїми і якими надзусиллями розривався той 
колючий дріт. І що не були ті люди «залізні, із пластику, шкла і 
бетону», як писав Василь Стус, а зліплені вони були з такого са-
мого тіста, що й кожен з нас. Що їм так само боліло і мерзло тіло, 
як болить і мерзне кожному, їм так само хотілося поживи, тепла і 
ласки, як кожному з нас. І не гартував Господь тих людей в огне-
нній печі – вийшли вони з тієї ж життєвої дійсности, що й усі 
ми. Що не вродилися вони героями, як тепер їх намагаються зо-
бразити і тим ніби пояснити власну неучасть у не таких давніх 
подіях. Одним вони вирізнялися з-поміж «простих совєтських лю-
дей»: поводилися нормально, згідно з приписами християнського 
морального вчення і згідно з національними традиціями. Та коли 
величезна більшість українців похилилася і призвичаїлася до не-
нормальної поведінки, то життя нормальних людей на такому тлі 
справді здається подвигом. 

Таким подвижником українського духу був Олекса Тихий. Він 
загинув у Пермській тюрмі 5 травня 1984 року на 58-му році життя. 
Перед цим карався в таборі особливо суворого режиму ВС-389/36, 
що в селищі Кучино Чусовського району Пермської области, на 
Уралі, де мені довелося провести з ним в одній камері кілька мі-
сяців. 

Україна пам'ятає перепоховання 19 листопада 1989 року трьох 
загиблих у неволі в середині 80-х років політв'язнів-правозахис-
ників Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого. Той неба-
чений від часів перепоховання Тараса Шевченка велелюдний по-
хорон став одним із найзначніших щаблів на шляху нашого 
поступу до незалежности. Здивовані перехожі питали: кого хова-
ють? Ховали «особливо небезпечних державних злочинців», «ре-
цидивістів». За що ж їм така шана? Про Стуса вже дещо чули, про 
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Литвина й Тихого – менше, але однакову їм віддавали шану, бо 
міра жертовності кожного була однакова – життя. 

Ті «назнаменовання пророчі», на яких нині намагаємося бу-
дувати нашу Україну, – вони справді окошилися на окремих осо-
бистостях. На них, як на залізних стовпах, трималося – і не об-
рушилося! – наше духовне небо, навіть у найчорніші часи 
нищення нас як народу. І стояли ті стовпи по всій Україні. Уша-
новуючи донеччанина Олексу Тихого, згадаймо його краян – ін-
телектуалів і громадян, які зробили б честь будь-якій нації: Мико-
лу Руденка, Надію та Івана Світличних, Василя Стуса, Івана 
Дзюбу. До честі донеччан – вони виявлялися особливо стійкими 
в обороні української правди перед цілим сонмищем брехунів, 
лицемірів і лакуз – усім ідеологічним апаратом Імперії Зла. 

Ось уривки зі статті Олекси Тихого «Думки про рідний Доне-
цький край», написаної наприкінці 1972 року. (Опублікована моїми 
та Анатолія Лазоренка стараннями в ж. «Донбас, ч. 1, 1991 р., с. 136—
158.) О. Тихий надіслав був її тодішньому Голові Президії Верхов-
ної Ради Української РСР І. С. Грушецькому. 

«Я уродженець і мешканець Донеччини. Маю 46 літ від на-
родження. Вчився у радянських школах, закінчив філософський 
факультет Московського університету ім. Ломоносова. Працю-
вав у школі, сидів у тюрмах і таборах, працював на заводі. Зараз 
працюю слюсарем-монтажником 4-го розряду. 

Мене вчили і я вчив, що не хлібом єдиним живе людина, що 
сенс життя у творенні добра людям, у піднесенні матеріального 
і культурного рівня народу, у пошуках істини, у боротьбі за 
справедливість, національну гордість та людську гідність, у гро-
мадянській відповідальності за все, що твориться за мого життя. 

Хто я? Для чого я? Ці питання ніколи не покидали мене. По-
стійно думав над ними, постійно шукав і шукаю відповіді на них. 

Сьогодні думаю: 
1. Я – українець. Не лише індивід, наділений певною подо-

бою, умінням ходити на двох кінцівках, даром членороздільної мови, 
даром творити і споживати матеріальні блага. Як громадянин 
СРСР, і як «советский человек» і передусім як українець, я – 
громадянин світу, не як безбатченко-космополіт, а як українець. 
Я – клітина вічно живого українського народу. Окремі клітини 
будь-якого організму відмирають, але організм живе. Окремі лю-
ди рано чи пізно так чи інакше вмирають, а народ живе, бо на-
род безсмертний. (…) 

Люблю свою Донеччину, її степи, байраки, лісосмуги, тери-
кони. Люблю і її людей, невтомних трудівників землі, заводів, 
фабрик, шахт. 
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Любив завжди, люблю сьогодні, як мені здасться, в годину 
негоди, асиміляції, байдужості моїх земляків-українців до націо-
нальної культури, навіть до рідної мови (…) А що не маю хисту, 
таланту, щоб ще більше прославити її, – то не моя вина і, спо-
діваюся, то мені буде вибачено. 

2. Я – для того, щоб жив мій народ, щоб підносилась його 
культура, щоб голос мого народу достойно вів свою партію в ба-
гатоголосому хорі світової культури. Я – для того, щоб мої зем-
ляки-донбасівці давали не лише вугілля, сталь, машини, пшеницю, 
молоко та яйця. Для того, щоб моя Донеччина давала не тільки 
уболівальників футболу, учених-безбатченків, російськомовних 
інженерів, агрономів, лікарів, учителів, а й українських спеціалі-
стів-патріотів, українських поетів та письменників, українських 
композиторів та акторів. 

3. Я, очевидно, поганий патріот, слабодуха людина, бо, ба-
чачи кривди рідного народу, примітивізм людей, усвідомлюючи 
гіркі наслідки сучасного навчання й виховання дітей, випадання з 
кола культурного розвитку мільйонів моїх одноплемінців, задово-
льняюсь ситістю, маніловськими мріями, крихтами культури 
тільки для себе. І не маю ні мужності, ні волі активно боротися 
за долю німих, забитих земляків своїх – донбасівців, за розквіт 
національної культури на Донеччині, за прийдешнє. 

Не вина, а біда простих людей (тобто працьовитих робіт-
ників та селян), що з їхньої волі чи мовчазної згоди знищується 
українська мова та культура на Донеччині. 

Не біда, а вина кожного інтеліґента, кожного, хто здобув 
вищу освіту, займає керівні посади, а живе тільки натоптуван-
ням черева, байдужий, як колода, до долі свого народу, його куль-
тури, мови. 

І чи не злочином годилось би кваліфікувати діяльність орга-
нів народної освіти, вчителів, діячів закладів культури та всіх 
керівників на ниві асиміляції мільйонів українців Донеччини. Адже 
таку масову асиміляцію не можна назвати інакше, як тільки 
інтелектуальним геноцидом. (…) 

Я – інтернаціоналіст за переконанням, зичу свободи, націо-
нальної незалежності, матеріального та культурного розвитку 
в'єтнамському, індійському, арабському народам, народам Афри-
ки, Азії, Америки та всім іншим. На земній кулі не повинно бути 
голодних, колоніальних, відсталих та малих народів. Хай кожний 
народ живе на своїй землі, хай творить у міру своїх можливос-
тей культуру та науку і ділиться своїми здобутками з усіма на-
родами світу. Хочу, щоб і український народ, зокрема, його част-
ка – донбасівці – вносив свою лепту в скарбницю світової 
культури». (С. 141—142). 



 265

Це, нагадую, написане в 1972 році, коли сусловська пропага-
нда проголошувала національне питання вирішеним в СССР по-
вністю й остаточно – і водночас андроповська банда чинила чер-
говий погром української інтелігенції. 

Олекса Тихий встиг зафіксувати на папері лише дрібку з того, 
що передумав. Окрім названої, збереглися статті «Роздуми про 
українську мову та культуру в Донецькій області» (2 січня 1972 р.), 
«Вільний час трудящих» (15 квітня 1974 р.). (Опубліковані в бро-
шурі Олексій Тихий. Роздуми. Збірник статей, документів, спога-
дів. Упорядкував О. Зінкевич. Українське видавництво «Смолоскип» 
ім. В. Симоненка, Балтимор – Торонто, 1982, 80 с.), «Сільські про-
блеми» (1974). Укладав він «Словник невідповідних нормам української 
літературної норми слів (чужі слова, спотворені слова, кальки і т. п.)». 
У мене на руках є 63 сторінки машинопису, з літерою «м» включ-
но. О. Тихий подає слово-покруч, у другій колонці – правильне 
слово, у третій – джерело, з якого воно прийшло. А найбільша 
праця Олекси Тихого – збірка висловлювань видатних людей про 
значення мови «Мова народу. Народ» на 303 сторінки щільного 
машинопису. Він цитує біля 450 авторів. Ця праця була задумана 
як посібник для вчителів. 1976 року автор відвіз один примірник в 
Інститут філософії та вручив професорові Володимиру Юхимовичу 
Євдокименку – відомому «борцеві з українським буржуазним на-
ціоналізмом». (Див. книгу: В. Ю. Євдокименко. Критика ідейних 
основ українського буржуазного націоналізму. Видання 2-е, виправлене і 
доповнене. К.: Наукова думка, 1968. – 294 с.). Другий – не менш 
відомому «борцеві» на ниві стукацтва професорові Донецького 
університету Іллі Ісаковичу Стебуну (Кацнельсонові). Результатом 
був негайний донос останнього в КГБ та обвинувальні свідчення 
його та викладачки Л. О. Бакаєвої на суді 1977 року, що «Тихий на 
кафедрі в їх присутності висловлював …злісні наклепницькі вигадки, 
що порочать радянський державний і суспільний лад». А от відділ 
національних відносин Інституту філософії АН УРСР рекоменду-
вав книжку видавництву «Радянська школа». Щоправда, сталося 
це за півтора місяця до арешту автора, то її звідти передали в 
КГБ. Ця книжка ой якою доречною була б нинішньому вчителеві, 
бо мовна ситуація принаймні на Донеччині не покращилася. А ще 
Олекса Тихий перекладав з польської «Українські ночі, або Родовід 
генія» Єжи Єнджеєвича. Ця книжка про Т. Шевченка в нас вийш-
ла аж за незалежности. 

Людина колосальної інтелектуальної потенції і видатного пе-
дагогічного хисту, Олекса Тихий за умов колоніяльного режиму не 
міг стати великим педагогом і вченим, бо замість кафедри мав 
каторгу. Не став він і державним діячем, бо «в нашім краю, Богу 
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милім», ворог старанно пильнував, щоб з-поміж нас не виростали 
провідники нації, які могли б вивести свій народ «на ясні зорі, на 
тихі води». Однак Олекса Тихий збувся як людина, як українець, 
якому віддаватимуть шану й ті, що житимуть після нас, бо підуть 
вони у мандрівку століть з його духа печаттю (І. Франко). 

Мій читач уже міг зауважити, що ні про кого з колишніх по-
літв’язнів я не писав з таким пафосом (не отим «фальшивим пато-
сом»!), як про Олексу Тихого. Але про нього неможливо говорити 
іншими словами. Я філолог, за Слово був тричі покараний, то 
знаю ціну Слова. То ж свідчу: це була людина, близька до того 
ідеалу, де починається святість. 

Згадуючи про Олексу Тихого, я не можу позбутися враження, 
що такі люди бувають хіба що в книжках. Артур з роману «Овід» 
Етель Ліліан Войнич. Або Мартін Іден з однойменного роману 
Джека Лондона. Але Олекса Тихий був не книжний герой, а жива 
героїчна особистість. Людина глибокої внутрішньої культури. Він 
сам збудував себе, виховав, загартував, закував у залізні лати вої-
на, постійно себе вдосконалював і цілком підпорядкував себе 
справі визволення України. Цілком. І свідомо поклав за неї світлу 
свою голову. Це зразок, яким має бути справжній мужчина: толе-
рантним, доброзичливим до людей, але вимогливим і нещадним 
до себе, завжди і всюди твердим і непохитним у своїх моральних 
переконаннях, незалежно від того, чи бачать, чи оцінять це люди. 
Сумління твоє, тобто Бог, завжди з тобою. Він усе бачить. 

Поміж політв’язнями не говорилося високих слів, але цінувала-
ся честь: кожен сам собі знав, що він тут не сам за себе. Що він – 
на передовій, що стоїть перед лицем ворога з єдиною своєю зброєю: 
гідністю. А з гідности кожного українця складається честь народу. 
Тому треба шануватися. 

Олексій Іванович Тихий прийшов у світ Божий 27 січня 
1927 року на хуторі Їжівка Костянтинівського району Донецької 
області. Батько Іван, робітник, помер по війні. Мати Марія, селя-
нка, померла вже під час його останнього ув'язнення. Брат Мико-
ла, на два роки старший, загинув на війні. Мав Олекса сестер Зіну 
та Олександру. Ще в 1948 році Олекса був ненадовго ув'язнений 
за критику кандидата в депутати. Навчався в транспортному та 
сільськогосподарському інститутах, працював у Златоусті. Закін-
чив філософський факультет Московського університету. Там 
одружився з Ольгою, 1949 р. народився син Микола. Але він не 
міг залишатися в Москві, повернувся в Україну. Працював учителем 
у школах Запорізької та Сталінської областей, викладав історію, 
українську мову й літературу, фізику й математику. Це був універ-
сальний учитель, який міг і хотів створити свою школу. Він було 
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запропонував райвно, що бере клас і веде в ньому всі дисципліни 
і виховання. Звичайно, цього йому не дозволили. А згодом усуну-
ли від гуманітарних дисциплін. 

Ще в молодості він склав для себе оце життєве кредо: 
 

Для чого я живу? 
1. Щоб жило людство, мій народ, мій рід. 
2. Щоби не зробити нікому ніякого зла, не проявити ні до 

кого ніякої байдужості й несправедливості в його долі, тяжкому 
становищі, горі. 

3. Я – свідома частка Всесвіту, людства, свого народу, 
оточення за місце проживання й роботи, у колі своїх друзів і не-
другів. Я за все відповідальний. 

4. Я маю людську гідність, національну гордість. Нікому не 
дозволю топтати ні перше, ні друге. 

5. Зневажаю смерть, голод, бідність, страждання і саму 
зневагу. 

6. Прагну, щоб моє «я» було гідне наймення «людина». У всьому, 
завжди незалежно від обставин чиню згідно зі своїм сумлінням. 

7. Щоб поважати й цінувати працю, переконання й культу-
ру кожної людини, на якому б рівні в порівнянні з моїми, загаль-
ноприйнятими і найвищими досягненнями людства вони не пере-
бували. 

8. Щоб до останнього подиху вчитися і, по можливості, без 
насильства й примусу навчати всіх, хто бажає в мене вчитися. 

9. Щоби зневажати сильних, багатих, авторитетних, якщо 
вони свою силу, багатство й авторитет використовують для 
кпин, знущань, чванства перед іншими людьми або хоч би однією 
людиною. 

10. Щоб бути байдужим до тих, хто живе тваринним жит-
тям. По можливості намагаюся допомогти кожному такому 
усвідомити себе людиною. 

11. Щоб вивчати, підтримувати, розвивати мову, культуру, 
традиції свого народу. 

12. Щоби позбутися і сприяти іншим позбутися всього низь-
кого, підлого, чужого духові людства. 

(Ж. «Новое время», № 51, 1990 р.,  
с. 36—37. Зворотній переклад мій. – В. О.). 

Неухильно дотримуючись цих своїх принципів, Олекса Тихий 
звернувся до ЦК КПСС з листом протесту проти окупації Угор-
щини, за віщо був 15 лютого 1957 року заарештований удруге. Ось 
уривки з куцого вироку Сталінського обласного суду від 18 квітня 
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1957 року (його опублікував Л. Лук’яненко в книжці «Не дам заги-
нуть Україні!», К.: Софія, 1994, с. 132-133): 

«…висловлював антирадянські погляди, заявляючи, що радянська 
школа, начебто, зайшла в тупик і що комунізм в СРСР не будуєть-
ся»; «що в колгоспах і радгоспах трудящі перебувають у злиденному 
стані. Вибори до Рад депутатів трудящих назвав комедією…»; «Ви-
правдовував дії угорських контрреволюціонерів-заколотників і вислов-
лював заклики до повалення державного ладу, що існує в СРСР». Пев-
но, що останнє – приписка суду. Але: 

«У пред’явленому звинувачені підсудний Тихий О.І. винним себе 
не визнав, проте підтвердив усі факти, викладені вище, посилаючись 
при цьому на те, що в його діях немає складу злочину». 

Дістав 7 років ув’язнення в таборах суворого режиму та 
5 років позбавлення громадянських прав за ст. 54-10 КК УРСР. Карав-
ся в таборі ЖХ-385/11 на ст. Явас Зубово-Полянського району, 
Мордовія. У неволі близько знався з композитором Василем Бар-
вінським, з лікарем Володимиром Кархутом, якому допомагав 
складати книгу про лікарські рослини, з Юрієм Литвином, Левком 
Лук'яненком. 

Коли звільнився 1964 року, то до школи – улюбленої його 
справи – не допустили й на гарматний постріл. Щоправда, в се-
редині 60-х були дозволили працювати у вечірній школі в Олексі-
єво-Дружківці, але це тривало недовго. Викладати так, як він хо-
тів, не давали, а як влада хотіла – він не міг. Працював 
робітником, набувши з десяток спеціальностей, охоче їздив на 
всілякі перекваліфікації, бо це давало можливість зустрічатися з 
новими людьми, а також працювати в бібліотеках різних міст. Ба-
гато мандрував по історичних місцях, беручи з собою сина Воло-
димира (1953 р. н.). Часто на велосипедах. Відвідував багатьох своїх 
друзів-співв’язнів, розвозив літературу самвидаву. З розчуленням 
згадує Левко Лук’яненко, як Олекса йому, щойно звільненому 
після 15 років, привіз трилітровий слоїк липового меду зі своєї 
пасіки. А коли пізніше зайшла мова про створення Української 
Гельсінкської Групи, остеріг: «Не вступай до Групи поки що. Ти ж 
щойно з в’язниці. Поглянь оно, який худющий. Відпочинь хоч 
трохи. До тюрми ще встигнеш». Лише він подумав не про себе, 
про іншого.» Він сам ішов, але не штовхав іншого. (Ж. «Донбас», 
ч. 1, 1990, с. 138. Також нарис Л. Лук’яненка «Олекса Тихий» у його 
книжці «Не дам загинуть Україні!», К.: Софія, 1994, с. 116—132.) 

Але сам, нагодившись до піднаглядного Лук’яненка в Чернігів 
якраз тоді, коли там був з першими документами УГГ Микола 
Руденко, прочитав їх, вписав факт обшуку в себе і підписав, ставши 
таким чином її співзасновником. І першою, разом з Руденком, 
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жертвою репресій проти неї. (Див. М. Руденко. Найбільше диво – 
життя. Спогади. Київ – Едмонтон – Торонто: Таксон, 1998.– 
С. 433—434.) 

15 червня 1976 року під час обшуку в Тихого вилучений маши-
нопис «Мова народу. Народ». Дві доби його тримали під вартою «за 
підозрою в пограбуванні магазину». Під час обшуку 24 грудня 
1976 року виявили на горищі комірчини заліплений у глину ні-
мецький карабін системи «Маузер» зразка 1898 року, про який 
Тихий нічого не знав. Можливо, його ще під час війни сховав 
там брат Микола, який пішов на фронт і загинув. А ще Олекса 
згадував, як під час обшуку збиралися в нього зривати підлогу, 
бо в записнику виявили запис: «огнестрельное оружие – пол». 
Аж сам Олекса згадав, що це він так записав том «Большой со-
ветской энциклопедии», якого шукав, щоб докупити. 

Заарештували Тихого 4 лютого (за документами – 5-го) 
1977 року за звинуваченням у зведенні наклепів на радянську 
дійсність (ст. 187-І). Та в ході слідства справу перекваліфікували 
на «антирадянську агітацію і пропаганду», ст. 62, ч. 2 КК УРСР. 
Тихого звинуватили також у «незаконному зберіганні вогнепаль-
ної зброї» (ст. 222 КК УРСР). Отого карабіна, знайденого на го-
рищі. До речі, син його Володимир знає, що батька кілька днів 
тримали в Дружківці і пропонували еміґрувати. Не треба навіть 
одружуватися на єврейці. Але Тихий відмовився: «Моє місце тут, 
а не за кордоном». 

Суд у справі Тихого і Руденка був гучним, хоча відбувався в 
«ленінській кімнаті» контори «Змішторгу», з якої зняли табличку, 
щоб її не можна було знайти. Рідних пустили до зали суду лише 
шостого дня. (Див. хоч би мою статтю «Правозахисний рух в Украї-
ні»). Відбувся він 23 червня – 1 липня 1977 у м. Дружківка Доне-
цької обл. Тихому інкримінували статті «Роздуми про українську 
мову та українську культуру на Донеччині», «Думки про рідний 
Донецький край», «Ви і ми», «Сільські проблеми», тексти Декла-
рації УГГ, Меморандумів Групи та інше, хоча Тихий здебільша 
лише підписував документи Групи. 

Досвідчений зек не залишив від звинувачення каменя на ка-
мені. Перегляньте лишень стеноґраму, зроблену з пам’яті його 
сином Володимиром. Це зразок залізної логіки, терпіння, наполе-
гливости, гідности. (Див. згадану брошуру «Роздуми», с. 37—50, 
інші видання, зокрема, наше: Українська Громадська Група сприян-
ня виконанню Гельсінкських угод: Документи і матеріали. В 4 томах. 
ХПГ. Харків: Фоліо, 2001. Т. 2. С. 129—149.) 

Але суд і не збирався доводити факти «наклепів на радянський 
державний і суспільний лад». Не кажучи вже про мету «підірвати іс-
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нуючий лад». Висновок суду був визначений у Політбюро ЦК КПРС. 
(Див. «Розмову з М. Руденком» у щойно згаданому виданні, т. 1, с. 48.) 

Як особливо небезпечний рецидивіст, О. Тихий дістав за ч. 
2 ст. 62 максимальне покарання – 10 років таборів особливо су-
ворого режиму і 5 років заслання, а М. Руденко теж максимальне: 
7 р. суворого режиму та 5 р. заслання за ч. 1 цієї статті. 

Спровадили рецидивіста в табір «Сосновка», що в Мордовії. 
Уже там у нього була виразка шлунка. Його етапували до лікарні в 
м. Нижній Тагіл, повернули до Мордовії. 

Тихий у зв’язку зі зміною обставин не понизив для себе пла-
нку. Левко Лук'яненко розповідав, що коли навесні 1978 року 
Олекса розпочав був голодування протесту проти нелюдських 
умов утримання політв'язнів, то він, Лук'яненко, намагався стри-
мати його, бо страждання, тим паче смерть його, будуть тільки на 
втіху катам. «Якщо я помру, то муситимуть пом'якшити режим, 
вам буде легше», – вважав Олекса. Гай-гай, коли один за одним 
уже в Кучино, на Уралі, помирали Андрій Турик, Михайло Курка, 
Іван Мамчич, Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко, 
Акпер Керімов, Василь Стус, то нас так закоркували в пляшку, 
що звідти не виходила ніяка інформація. А нема в світі інформа-
ції, нема протестів – то заповіт ґенерального жандарма Андропо-
ва виконується неухильно: довести світові, що в СССР нема по-
літв'язнів, – виморивши нас. 

Тоді Олекса витримав 52-денне голодування. Це вже на межі 
загибелі. Утримували його в карцері. Це якраз був комариний пе-
ріод. Його, лежачого на підлозі, заїдали комарі. Ніякого захисту 
від них не було, Олекса не мав уже сили їх відганяти. Нарешті 
його переводять у лікарню. Юрію Федорову, який сидів у сусід-
ньому карцері і рятувався від комарів, палячи старий бушлат, на-
казали винести Олексу з карцера. Юрій згодом розповідав, що був 
здивований, який він легкий, кілограмів 40. А був це високий, 
колись сильний, красивий чоловік. 

У жовтні 1978 Тихий розпочав нову голодівку. Його кинули в 
одиночку. Лікарка відмовилася його лікувати. 

Того року з табору вислизнув лист українських політв’язнів 
Олекси Тихого та священика Василя Романюка (у майбутньому – 
Патріярх України) під назвою «Історична доля України. Спроба 
узагальнення». Це блискучий зразок публіцистики. Автори проголо-
шують вищим принципом загальнонародного і загальнонаціонально-
го співіснування Загальну декларацію прав людини ООН, відмежо-
вуються від політики і практики КПРС у національному питанні, від 
її трактування поняття демократії. Досліджують наслідки приєднання 
України до Росії і висловлюють побажання в майбутньому неза-
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лежності України. У розділі «Можливі форми опору» автори задля 
порятунку від духовного і культурного знищення пропонують такі 
норми поведінки для українців: 

 

– Уживати тільки рідну мову на рідній землі і цим зміцню-
вати себе і свій народ. 

– Не віддавати дітей на науку до дитячих садків і шкіл з 
російською мовою навчання, добиватися шкіл і дошкільних уста-
нов з рідною мовою або вчити дітей самим. 

– Відмовлятися від навчання в школах та інших навчальних 
закладах з російською мовою навчання, добиватися шкіл, техні-
кумів, вузів з рідною мовою і вчитися самостійно, складаючи ек-
замени екстерном. 

– Спілкуватися рідною мовою не тільки в колі сім'ї, але й 
на роботі, у громадській діяльності, на вулиці. 

– Не відвідувати театру, кіно, концертів російською мо-
вою, оскільки вони негативно впливають на культуру усної мови, 
особливо дітей і молоді. Те саме стосується теле- і радіопередач. 

– Стримуватися від горілки, лихослів’я, куріння тютюну. 
– Не користуватися предметами розкоші, особливо такими, 

які не мають художнього значення і не приносять користі (лег-
ковими автомобілями, дорогими килимами, кришталевими виро-
бами, модними меблями, багатотомними виданнями творів, яких 
ніхто не читає, фортепіанами, на яких ніхто не грає). 

– Не накопичувати грошей і коштовностей заради них самих, 
а допомагати людям, що потрапили в біду, талановитим дітям і 
молоді, батьки котрих не мають можливості забезпечити нор-
мальних умов для освіти та розвитку творчих задатків і т. д. 

– Відмовлятися від роботи в установах, навчальних закла-
дах, громадських організаціях, де гребують українською мовою, 
традиціями народу, правами людини. 

– Відмовлятися від служби в армії поза межами України і від 
командирів, котрі не говорять українською мовою. 

– Відмовлятися працювати понад установлену законом но-
рму часу – 41 годину на тиждень, і у вихідні дні, у тому числі  
й у сільському господарстві. 

– Не виїжджати на роботу поза межі України. 
– Захищати своє право, право інших людей, свободу, честь, 

гідність, відстоювати суверенітет України. 
– Виявляти і розголошувати які б то не були порушення за-

кону, від кого вони не виходили б. 
 
На жаль, ніщо з цих слів не проминуло і не застаріло в Україні. 

Рекомендації, як вижити українцем в Україні, залишаються актуа-
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льними, бо українство й надалі на значних територіях перебуває у 
становищі національної меншини. «Але де ж, коли була без жертв 
здобута воля? Хіба пристойно жити тремтячою твариною, турботами 
шлунку, вирощувати дітей – безрідних дітей ХХ сторіччя?», – питали 
автори. Це ж бо найважливіше в цьому світі: виховати дітей, які б 
продовжили тебе і твій народ у вічність. Не кожен здатний на від-
критий протест і піти в тюрму, але кожен здатний на цю констру-
ктивну роботу: виховувати дітей українцями. 

О. Тихий та В. Романюк також розробили норми поведінки 
для політв’язнів, яких суворо дотримувалися. Закінчуючи, автори 
пишуть: «Не потрібно порушувати законів. Достатньо користува-
тися законами, які проголосила Конституція СРСР». 

18 квітня 1979 року, на 17-й добі чергової голодівки, в Тихого 
стався внутрішньошлунковий крововилив. (Л. Лук’яненко у нарисі 
відносить ці події до жовтня 1978 року). Останні 18 годин він тя-
жко мучився. До лікарні його принесли з тиском 70/40. Началь-
ник табору майор Некрасов сказав, що це симуляція. Та оскільки 
тоді у світі було багато шуму довкола імен перших ув’язнених 
членів Української Гельсінкської Групи Миколи Руденка та Олек-
си Тихого, то йому недвозначно натякнули, що його можуть акту-
вати і звільнити, якщо напише покаянну заяву. Бували такі рідкісні 
випадки: за висновком медичної комісії, що в’язень хронічно хво-
рий, суд звільняв його. Тихий категорично відкинув цю пропозицію. 
Тоді напустили хірурга Скринника. Тихий назвав це шантажем і 
відмовився будь-що писати. «Жити будете в муках і недовго», – 
пообіцяв йому хірург-чекіст. Він зшив йому шлунка у вигляді «пі-
скового годинника»: їжа проходила тяжко, зі страшними болями. 
З-під наркозу він вийшов через тиждень. Виникли спайки кишок – 
це теж нестерпний біль. Розійшлися внутрішні шви рани, уздовж 
неї виникло кілька ґриж, з квасолину чи й волоський горіх. Тихий 
знову відмовився писати покаянну. 10 травня в нього розпочався 
перитоніт. Йому знову розтяли живіт, промили черевину. Лікарі по-
дали документи на актування, але за межі лікарні вони не вийшли. 
Натомість 13 липня Тихого повезли етапом до лікарні м. Нижній 
Тагіл на Урал, хоча вона нічим не відрізнялася від мордовської. Ета-
пом же повернули назад у Мордовію. Друга рана (в паху) зрослася 
тільки зовнішніми тканинами, тому кишки випирали пропуклину 
(інші назви – ґила, ґрижа) з два кулаки. Коли лягав – вона запа-
дала. Мусив носити бандаж (тверду пов’язку), щоб її підтримувати. 
Але від роботи і виконання норми виробітку його не звільняли. 

У такому стані в січні – лютому 1980 року Тихий провів у 
карцері біля 40 діб. Карали його за те, що перейшов на статус по-
літв’язня. Зокрема, що не носив нагрудний знак з прізвищем, від-
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мовлявся від рабської праці, послідовно дотримувався голодівок 
30 жовтня (День совєтського політв’язня), 10 грудня (День прав 
людини), 12 січня (День українського політв’язня). Притчею во 
язицех стали його вуса: «Підганяють наш козацький рід під свій 
копил». Не збривав їх. За це його карали і стригли вуса машин-
кою. Рідко які листи доходили від нього, але вже тоді стало відо-
мо, що в Тихого відкрилися рубці на легені. 

Коли під час однієї голодівки Олекса дізнався, що Василь 
Федоренко, чоловік уже тяжко знищений нервово, заявив, що під-
тримує Олексу, то він попросив, щоб його підвели до камери Фе-
доренка, він скаже йому припинити голодівку. На диво, повели. 
Він не хотів страждань інших. Його власні етичні норми були та-
кими високими, що здавалися часом недосяжними для смертної 
людини, а він їх таки дотримувався. 

27 лютого – 1 березня 1980 року разом з усім сосновським 
«континґентом» (33 в’язні, один у дорозі помер) Тихого перевезли 
етапом у селище Кучино, що в Пермській області, де відкрили 
новий табір особливого режиму. 

Коли я прибув туди 2 грудня 1981 року, Тихого в зоні якраз 
не було. Десь навесні 1982 почули ми в нашій 17-й камері, що 
Тихого повернули з лікарні, він у сусідній 18-й камері. Чути було, 
як він блював. Василь Курило, якого виводили прибирати кори-
дор, зумів переговорити з Олексою і приносив невеселі вісті про 
його здоров’я (а Курило лікар): шлунок нічого не сприймає, спай-
ки кишок. (Див.: Василь Курило. Зустріч у в’язниці. Спогади політ-
в’язня про Олексу Тихого. – Ґазета «Нескорена нація», № 13, 1992). 
Тихий мав ще операцію на виразку дванадцятипалої кишки. 

Згодом Тихого перевели до нашої 17-ї камери. Він терпів люті 
болі, але осявав співрозмовника доброзичливою, та надто боліс-
ною усмішкою. Світло-сірі очі його світилися на правильному, 
красивому його лиці – от зразковий українець, чимось на Шев-
ченка схожий. Говорив спокійно, розважливо, ніколи не вживав 
лайливих слів чи жарґону, мова його була взірцева за лексикою, за 
стилем, якась аж надто правильна – так пишуть, а говорять прос-
тіше. При цьому був людиною залізної волі, рідкісної толерантно-
сті і виняткової терпимості. З ним неможливо було посваритися. 

Багато читав і осмислював прочитане, затівав розмови на фі-
лософські теми, особливо любив психологію, етику. Достойними 
співрозмовниками йому були Михайло Горинь та Юрій Литвин, 
але їх скоро розвели по різних камерах. Улюблена тема його роз-
мов – педагогіка. Це мав бути видатний педагог, але, кажу ж, за-
мість кафедри він мав каторгу. В цьому розумінні в його особі ма-
ємо «пропащу силу». Тихий чітко усвідомлював, що справа 
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визволення нації потребує жертви найкращих. І це нормальна, 
природна поведінка свідомої людини, яка поважає себе і почува-
ється громадянином своєї батьківщини. Коли твій рід, твій народ 
загрожений – громадянин докладає зусиль, щоб усунути загрозу, 
а навіть покладає за спільноту своє життя. Але одна справа йти на 
бій у складі цілої армії, дещо інша – повставати одному або з не-
великою групою одержимих… 

Василь Курило пропальпував Олексі живіт (мав чутливі паль-
ці, бо коли підупав йому зір, то працював масажистом). Нічого не 
сказав Олексі, але співкамерникам за його відсутности зізнався, 
що підозрює метастази. Олекса ж нічого не говорив про свої муки. 
І не стогнав. Хіба у сні. І зубами скреготів. Казав: «Хто не має про 
що дбати, той дбає про здоров’я». 

Коли Тихого діймав лютий біль, він кидав осоружну роботу, 
лягав на підлогу чи на купу шнурів, підбирав руками ноги під гру-
ди і так затято, без стогону, терпів. Мабуть, так йому було легше. 
Наглядач відчиняв перші двері, гримав ключем об ґратчаті, вима-
гаючи встати і працювати, не порушувати режиму. Але Тихий не 
озивався: кожне слово буде розцінене як «пререкания», після чого 
настане покарання. А їх і так доволі. Хоч би й ті вуса. Кожної не-
ділі ведуть нас до лазні, де відбувається одна й та ж сама процеду-
ра: «Тихий, сбрейте усы». Тихий мовчки складає руки за спиною, 
демонструючи, що він того не робитиме, але й опору не чинити-
ме. Сідає на стілець. Банщик Грицько Кондратюк, постригши 
машинкою голову (цьому Тихий не противився), так само мовчки 
подає машинку наглядачеві і той зістригає вуса. Ми не раз казали 
Олексі, що, може, на цьому не варто стояти, але він був упертий: 
«Якщо сьогодні поступлюся в цьому – завтра завимагають ще чо-
гось». Це принцип. Один відступ від принципу поставить тебе у ряд 
безпринципних, яким несть ліку і числа. 

Але він часом і дивував мене. Вийдемо на прогулянку в той 
дворик, а він, отакий зранений, стане в кутку на голову і стоїть 
довго-довго. Каже, це корисно для кровообігу (колись займався 
йогою). А ходив уже зігнувшись. У тому дворику більше лежав на 
лавці або й на снігу, підібгавши ноги під груди. Або набере води в 
рот і з годину сидить за книжкою чи за роботою. Це, каже, теж 
корисно. Психологічна вправа. Щоб зосередитися в собі. І не під-
тримувати порожніх побутових балачок. 

Я передплачував журнал «Донбас» (він двомовний), і от у чи-
слі першому 1983 року з’являється там стаття якогось Вадима Зу-
єва «Гримасы лицемерия». Ішлося там про «сіоністів» вроді майбут-
нього лавріята Нобелівської премії Йосифа Бродського та Льва 
Копелєва (його, до речі поновлено в радянськім громадянстві 
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15 серпня 1990 року одним указом з Миколою Руденком). І до-
плетено туди інших «антирадянщиків» на ниві «сіонізму» та «укра-
їнського буржуазного націоналізму». Той «сіоніст» Копелєв, між 
іншим, свого часу сьорбав лаґерну баланду разом з Тихим, тому й 
виступив на його захист у 1977 році. Зуєва неможливо переказати, 
його треба цитувати: 

«Объектом своих клеветнических нападок он (Копелєв. – В. О.) 
избрал донецкого профессора, члена Союза писателей Илью Исааковича 
Стебуна, гневно выступившего в качестве свидетеля на суде украинско-
го националиста Тихого. В письме к донецкому ученому содержались 
демагогические рассуждения, раскрывающие антинародную сущность 
его автора. Попытка Стебуна дать отпор в открытой печати на 
каком-то этапе не нашла поддержки. И опять луч общественного 
негодования не выхватил из общей массы потенциального изменника. 
Можно представить себе, сколько вреда нанесено необоснованно те-
рпимым отношением к замаскированным противникам. И только 
когда логическое развитие антинародной закваски и Копелева, и Ти-
хого привели их – через выезд в Израиль – на задворки Западной 
Европы, когда, следуя жестоким законам предательства, подписа-
лись они под сионистским воззванием в защиту польской контррево-
люции, всем стало ясно, какие лютые враги нас окружали». (с. 88.) 

Яка лексика, який стиль! «Антинародный», «общественное него-
дование», «изменник», «необоснованно терпимое отношение», 
«замаскированные противники», «антинародная закваска», «пред-
ательство» і, як логічний висновок: «какие лютые враги нас окру-
жали». Кругом вороги! Отож, завдавай по них превентивних ударів. 
Отак і набили, одні кажуть, 40, а інші – всі 100 мільйонів «ворогів 
народу». (Див. статтю Стефана Куртуа в «Черной книге коммуниз-
ма. Преступления. Террор. Репрессии». Перевод с французского. М.: 
Три века истории, 1999, с. 37.) Щоб ощасливити вцілілих… Тільки, 
читачу, це, нагадую, написано не в 1937-ому, а в 1983 році, журнал 
«Донбас», ч. 1, с. 88. Саме тоді андроповське керівнитво запекло 
доводило світові, що в нього нема політв’язнів – виморюючи нас. 

Я дав прочитати Олексі той журнал, радячи озватися, мовляв, 
осьдечки я, «на задвірках» Східної, а не Західної Європи, і не в 
Ізраїлі. Але він махнув на те рукою: «Як тільки візьмуся писати – 
зараз усе одно наглядачі відберуть. А якщо й напишу – то далі 
кагебіста воно не піде». 

Справді, в нього забирали кожен папірчик, коли інші в’язні 
могли щось і вберегти. Можна сидіти в одній камері, а режим різ-
ний. Безперешкодно з табору виходили тільки закриті конверти, 
адресовані прокурорам. А поверталися, здебільшого, з розпоря-
дженням тих захисників прав: «Наказать». 
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Коли Олекси не стало, я сам написав листа редакторові «Донба-
су» – через прокурора Донецької области. Аби серце відвести. 

Навесні 1983 року випустили Тихого на безкамерний режим. 
Там він мусив працювати кочегаром. Привезти тачку вугілля чи 
вивезти шлак не годен був, то хто-небудь, найчастіше Євген По-
ліщук, допомагав йому. 

Востаннє я бачив Олексу Тихого 7 березня 1984 року. Вивели 
мене зі співкамерником Балісом Ґаяускасом відкидати сніг біля 
прогулянкових двориків, а двері не зачинили. Бачимо: ведуть ко-
ридором Олексу. В довгому смугастому бушлаті, тримає він чорну 
свою торбинку в руці. Це – на етап. Казали потім, що повезли 
його на станцію Всехсвятська до лікарні, потім до Пермі. Там 
розрізали, подивилися, що смертельні метастази знищили шлунок, 
зашили й залишили вмирати. Цей, за висловом Євгена Сверстю-
ка, Дон Кіхот ХХ століття з обличчям европейського президента 
пішов на смерть так, як його предки йшли на палю. 

Згодом, уже на волі, розповідали, що Олексі в Пермі 
19 квітня 1984 року надали коротке, на 40 хвилин побачення з 
першою дружиною, москвичкою Ольгою Олексіївною Тихою, та 
Володимиром, сином від другого шлюбу (він жив у Києві). Тихий 
був страшенно худий: при зрості 178 см він уже в 1981 році важив 
40 кг. Шлунок уже нічого не приймав. Його ввели попід руки, у 
нього навіть облазили нігті, але посміхався, був спокійний і про-
світлений духом. Казав, що прощає всім, навіть своїм гонителям. 
«Пам’ятайте Нагірну проповідь», – сказав на прощання. 

Десь наприкінці травня Левко Лук'яненко дістав листа від 
дружини, Надії Никонівни, з Чернігова. Довго сидів над ним, по-
тім устав блідий і почав ходити по камері. Пише мені на папері: 
«2 травня помер Олекса Тихий». Порвав папірця і вкинув у рако-
вину. Я зрозумів, що про це написано в листі тайнописом, і теж 
промовчав. Потім Левко сів біля труби опалення і став вибивати 
це повідомлення азбукою Морзе Василеві Стусу. (Ми тоді якраз 
усі вивчали ту азбуку – така мода пішла). Стус зрозумів, але не 
повірив собі: постукав тричі в стіну, викликав Левка і гукає через 
кватирку: «Я так зрозумів, що Олекса помер?» І так «спалив» Левка: 
його посадили за розмову до карцера. 

Згодом ми дізналися, що помер Олекса не 2, а 5 чи 6 травня: 
його покинули бездоглядним і виявили мертвим 6-го. Але тим ча-
сом Лук'яненко вирахував сорокову добу від 2 травня і запропону-
вав ушанувати пам'ять Олекси Тихого голодуванням, а 39, 40 і 
41 добу ще й мовчанням. Говорили ми лише найнеобхідніші речі 
пошепки, щоб наглядачі не чули й не бачили. Адміністрація шви-
дко здогадалися, в чому справа, вирахувала ініціатора і знову ки-
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нула його до карцера. Того року так само ми вшановували Юрія 
Литвина та Валерія Марченка, наступного року – Василя Стуса… 

Поховали Олексу Тихого на кладовищі «Северное» в Пермі в 
присутності сина Володимира. Син хотів забрати батька на Вкраї-
ну, але йому сказали: «Якщо будете наполягати, то результати 
бактеріологічного аналізу можуть показати гепатит, і тоді не забе-
рете його ніколи». 

Про перепоховання Тихого, Литвина і Стуса 19 листопада 
1989 року можна прочитати у моїй статті «Повернення», у книжці 
«Нецензурний Стус», яку впорядкував Богдан Підгірний (Терно-
піль, 2002), можна побачити у фільмі Станіслава Чернилевського 
«Просвітлої дороги свічка чорна». 

А я мушу розповісти ще один епізод. 
1 вересня 1990 року був я в Донецькому університеті, де гро-

мадськість уперше вшановувала своїх краян Василя Стуса та Олексу 
Тихого. Були там Євген Сверстюк, син Стуса Дмитро, режисер Сла-
вко Чернилевський, ректор Володимир Шевченко, донецька про-
світянка Марія Олійник, з Москви якраз нагодилися Іван Драч та 
Дмитро Павличко. На 12-у годину набралося третину актової зали. 
Викладачі, бо ж студентів послали на помідори. «Оті порожні міс-
ця, – сказав Євген Сверстюк, – то місця витоптаних душ». Зате 
був 79-літній професор Ілля Стебун. Я, не відаючи про його при-
сутність, без коментарів зачитав місця зі стеноґрами його обвину-
вального виступу на суді проти Олекси Тихого і Миколи Руденка. 
Нагадав, як 1949 року парторг Спілки письменників Микола Ру-
денко захистив Стебуна від звинувачень у «космополітизмі». Хтось 
там у залі, як мені потім сказали, торкнувся його плеча: «А хто це 
такий – Стебун?» – «Це я», – твердо сказав Стебун. Тоді його 
спитали, а чи правда, що він писав доноси на Рильського, Янов-
ського, Довженка. «Цей список можна було б продовжити», – 
була відповідь. 

Сверстюк сидів у президії з одного краю столу, а я з другого. 
З зали надходили записки, і все з його боку. Як він потім сказав, була 
записка на виступ і від Стебуна. «Чого ж ви не надали йому слова? 
Цікаво, що б він сказав?» – «Усе, що б він не сказав, смерділо б». 

Стебун тільки 1989 року перестав завідувати кафедрою украї-
нської літератури університету, але ще викладав. 

Ба, у залі сидів також викладач Вадим Зуєв. Той самий! 
І ще одне. 27 січня 2002 року журналіст радіо «Свобода» Та-

рас Марусик запросив мене та Володимира Тихого до участі в ра-
діопередачі з нагоди 75-річчя Олекси Тихого. Мене там спитали, чи 
належно пошанований Олекса Тихий у незалежній Україні, за яку 
загинув. На жаль, у влади інші герої. Недавно пан Президент 
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Л. Кучма особами, які мають особливі заслуги перед Україною, ви-
знав Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, депута-
тів Верховної Ради СРСР та УРСР. Це окупаційна адміністрація і 
найвірніші її прислужники. Відверто кажучи, вороги і зрадники 
українського народу, які найзапекліше боролися проти незалеж-
ности України. Пардон. Певно, що серед тих героїв і депутатів 
траплялися й достойні поваги люди, але ж головним критерієм 
пошанування за часів СРСР був не український патріотизм. Укра-
їнські патріоти в СРСР називалися особливо небезпечними дер-
жавними злочинцями, особливо небезпечними рецидивістами. 

Щоправда, пан Президент 8 червня 2001 року підписав Указ 
№ 411 «Про довічні державні іменні стипендії громадянам, які 
зазнали переслідувань за правозахисну діяльність». Призначив аж 
50 стипендій аж по 100 гривень місячно. Коли на той час в Украї-
ні було ще біля 30 тисяч колишніх політв’язнів. Тепер, за даними 
Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, 
залишилося 23 тисячі. Майже всі бідують. Зате наші кати-
кагебісти одержують пристойні пенсії від держави Україна, проти 
якої вони запекло боролися. 

Олексу Тихого вшановує громадськість. 23 січня 1994 року в 
Дружківці відбулася наукова конференція його пам’яті, видано бро-
шуру її матеріялів. Там же засновано Благодійний фонд ім. Олекси 
Тихого, який проводить щорічні конкурси на ліпші праці з питань 
правозахисту. Мета фонду – «спорудження в м. Дружківці пам’ят-
ника видатному українському правозахисникові Олексі Тихому, 
видання друком його творів». Завдання – «національно-патріотичне 
виховання молоді шляхом вивчення та популяризації творів 
О. Тихого, його концепції відродження національної культури на 
Донеччині та його правозахисної діяльності». 

1991, 1997, 2004 рік. 
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Бог Своє береже 
 
У кожного є свої докази існування Вищої Справедливости, 

тобто Бога. Один з моїх доказів такий. 
7 лютого року Божого 1979 я постав перед Радомишльським 

районним народним судом як обвинувачений у насильницькому 
опорі працівникам міліції. Виявляється, я одірвав міліціонерові 
два ґудзики, коли до мене в село Ставки приїздила член-
засновник Української Гельсінкської групи Оксана Яківна Мешко 
з супровідницею Ольгою Бабич, а доблесні правоохоронці Сла-
винський і Базленко всього лише хотіли встановити їхні особи. 
Наступного дня я дістав 3 роки ув’язнення в таборах суворого 

режиму. Як карний злочинець. Перед тим я мав 4 роки політич-
них таборів, але накотила така хвиля, що політичних треба було 
робити кримінальниками. Не нарікаю на Бога: мені дісталася 
ліпша доля, ніж, скажімо, Ярославу Лесіву чи Василеві Січку, в 
яких «знайшли» наркотики. Ніж Миколі Горбалю чи В’ячеславу 
Чорноволу, яким сфабрикували справи про спробу зґвалтування. 
Скажеш на етапі: «Стаття 188-прім.» – і попутники похвалять: 
«Молодец, землячок! Так им, ментам, и надо». А розкажеш, що то 
насправді міліціонер Славинський бив мене, а я його й пальцем не 
доторкнувся, – розчаровано відходять. 
Арештовували мене в залі суду, тож будучи певним обвинува-

льного вироку, я ще вдома зібрав наплечник. Узяв Кримінальний 
та Процесуальний кодекси з коментарями (їх у мене потім віді-
брали карні в’язні), а також Євангелію від Святого Івана. Це була 
кишенькова брошурка в синій обкладинці. Російською мовою. 
Мені її привіз і подарував киянин Ільїн (здається, Ігор) – на по-
дяку за інформацію для «Хроники текущих событий», яку я вивіз 
із Мордовських таборів на початку 1977 року. 
Чекаючи в Житомирському слідчому ізоляторі ухвали касацій-

ного суду, я переклав собі Євангелію на українську – в зошит 
типу блокнота. Хоч я знав, що мій переклад буде неканонічним, 
та все ж таки це була добра для моєї душі праця. У напівтемній 
камері стояв смоґ із тютюнового диму, людського поту, параші, 
гидкого російського матюччя і постійної тривоги. Атмосфера, про 
яку Василь Стус сказав: «Де все людською мукою взялось». Праця 
над Євангелією гасила мою тривогу, як молитва. 
У кінці березня й мені сказали: «С вещами!» У пересильній ка-

мері кримінальникам приглянувся мій наплечник. Я дістав, що 
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там було з харчів, віддав частину. Та у воронку вони «роздербани-
ли» всю решту не лише харчів, а й речей. У «столипіні» (спецвагон 
для в’язнів) ми роззнайомилися і в деяких авторитетів з’явилося 
співчуття до «політичного». Дещо з речей мені повернули. «А за 
хаванину – извини, землячок». – «На здоров’я», – кажу. 
Я дістав урок: на етапі ліпше почуваєшся, коли взагалі нічого 

не маєш. Особливо небезпечно мати продукти. Ліпше роздай од-
разу все, то матимеш чистий спокій. А то відберуть та ще й вин-
ним будеш. «Коллектив» керується правилом: не відкладай того на 
завтра, що можна з’їсти сьогодні. І з’їдає все за один присяд – 
щоб не зашмонали. Ще в камері будучи, я відклав був зі шматка, 
що дістався мені, – то мусив завтра і його поділити. 
Поєднали мене з групою карних в’язнів, яких везуть у зону № 20, 

у Вільнянськ Запорізької области. Це психлікарня. Вони «гонять», 
бо мають якісь нові звинувачення. А «психічно хворого» швидше 
випустять. Певно ж, що моя тривога посилилася: це й мене туди 
«помилково» запроторять! Не запроторили, але, гадаю, саме для 
постраху тримали в сусідній з психлікарнею зоні, у 55-й. У ній 
теж, до речі, практично всі в’язні мали статтю 14 – примусове 
лікування від алкоголізму. Коли я там казав, що на волі не пив, то 
мені не вірили. А що тричі лікувався від алкоголізму – приймали 
за свого «аліка». 
Перша пересильна тюрма – Київська «Лук’янівка». Нас чоло-

вік 20 завели до великої кімнати зі столами-ящиками. Висипай 
туди всі свої речі, а сам роздягайся догола. «Быстрей! Быстрей!» 
Швидко збираючи свої речі, я й не зауважив, як наглядач украв 
мою Євангелію. Виявив я це за наступного обшуку – і серце жа-
лем запеклось. Коли маєш тільки те, що на тобі, і ніякої духовної 
поживи – кожна річ стає тобі невимовно цінною. Слава Богу, що 
хоч зошит з перекладом залишився. 
У Вільнянській зоні № 55 на Запоріжжі така тіснота, що не бу-

ло де притулитися з книжкою чи ґазетою. А все ж я кілька разів 
перечитував свій рукопис. Відтак восени 1980 року мене етапували 
в зону № 71, що в Коростені на Житомирщині. Щоб був під ру-
кою рідній житомирській гебні. 9 червня 1981 року майор Чайков-
ський оголосив про порушення нової справи проти мене – за 
ч.2 ст.62, «антирадянська агітація і пропаганда». Запропонував на-
писати покаянну заяву до обласної ґазети, то буду вдома ще до 
кінця цього трилітнього терміну. Я вибрав 10 років ув’язнення в 
таборі особливого режиму, 5 років заслання і почесний титул 
«особливо небезпечний рецидивіст». Уже 2 грудня 1981 року при-
був етапом у село Кучино Чусовського району Пермської области, 
де в камерах «учреждения ВС-389/36» сиділи Левко Лук’яненко, 
Олекса Тихий, Василь Стус, Олесь Бердник та інші члени Україн-
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ської Гельсінкської групи. У середині грудня з карантинної каме-
ри мене перевели до 17-ої, де сиділи за ст. 62-ою Іван Кандиба, 
Василь Курило та ще троє звинувачених у співпраці з німецькими 
окупантами – Володимир Остапенко, Борис Титаренко й Акпер 
Керімов. 
Колишній повстанець, а тепер «антирадянщик» Василь Курило 

зі Львова майже сліпий. Носить лінзи, що збирають йому перифе-
рійний зір. І все ж щось собі корпає в зошиті, бо має потяг до 
літературної праці. А щось прочитати – просить сусідів. Вірую-
чий, то ж до такого тягнешся. Якось я сказав йому, що маю Єван-
гелію від Івана. Він аж затремтів: «Прочитайте мені, бо я так дав-
но не чув Святого Письма». У камері після роботи кожен сидить 
за своєю книжкою, то не дуже начитаєш уголос. Не хочеться ж 
створювати додаткового напруження – приводів і так вистачає. 
Тоді Курило попросив мене переписати йому Євангелію великими 
літерами. Розуміючи, яка то велика праця, я нагадав собі «пропи-
си», за якими вчили в першому класі, і таки взявся переписувати 
текст у товстий загальний зошит у клітинку. Трудився вечорами та 
по неділях місяців зо два. 
Обшуки в камерах роблять разів три на місяць. За одного тако-

го обшуку забрали мій рукопис і конфіскували. Тоді я переписую 
Євангелію собі в Курила. Мене переводять до 18-ої камери, де си-
дить Семен Скалич, покутник. Сидить за віру. Цей «особливо не-
безпечний рецидивіст» з 16 років стрибає на милицях (туберкульоз 
кісток). У 1945 році був ув’язнений за те, що мав повстанську 
брошуру. «Мук, які переніс він за 10 років ув’язнення, вистачи-
ло б на святого великомученика», – писав згодом про нього Ва-
силь Стус. З 1953 року Семен пов’язав своє життя з покутництвом 
(від слова «покута» – «цікавою народною версією українського месіа-
нізму» (В. Стус). Під час арешту в нього вилучено було 700 віршів 
реліґійного змісту, 70 з яких визнано антирадянськими. Дід не 
визнає свого прізвища, лише ім’я, тому не підписує ніяких доку-
ментів, не носить верхнього одягу з «біркою». Не одержує «ларка» 
(зек може купити додатково продуктів на 4 рублі), але й не при-
ймає ніяких подарунків. З адміністрацією тримається з виключною 
гідністю, а зі співкамерниками по-християнському високомораль-
но. Час проводить у молитвах. Зрозуміло, що він теж попросив 
мене переписати йому Євангелію. Переписую. А ще у Юрія Федо-
рова, який сидів у цій же камері, переписую собі й дідові Семено-
ві Євангелію від Матвія. Уже не перекладаючи на українську. Ме-
не повертають до Василя Курила. Тим часом у нього теж забрали 
його примірник. Переписую йому Івана і Матвія вдруге. 
Швидко казка мовиться, та не швидко діло робиться. Мої ру-

кописи більше часу перебували в руках оперативників – «на провер-
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кє», – ніж у моїх. 1987 року їх конфіскували ще раз – і то вже остаточ-
но. Бо Курила і Скалича звільнили – переписати ще раз ні в кого. 

7 грудня 1987 року вісімнадцятьох нас, що залишалися в Кучи-
но, перекинули у зону № 35, що на станції Всехсвятська. 29 груд-
ня мене там викликав оперативник лейтенант Журавков. «Наслед-
ный принц», – казали в’язні. Це його батько, майор Журавков, 
начальник колонії ВС-389/36, загадково помер через днів десять 
після Василя Стуса, який загинув у карцері 4 вересня 1985 року. 
Начальником тоді став майор Долматов, досі замполіт, а перед 
тим – начальник нашого відділку особливого режиму. 
Тож лейтенант Журавков пред’явив мені постанову про конфі-

скацію і знищення мого зошита з рукописами текстів Євангелії від 
Івана і Євангелії від Матвія на підставі постанови ВЦИКу СССР 
від 8 квітня 1929 року, згідно з якою в державних установах – а 
місце позбавлення волі є державна установа – не можна зберігати 
предмети культу. Євангелія – частина Біблії, а Біблія – предмет 
культу. 

– Як ви думаєте, а Центральна наукова бібліотека імені Леніна 
в Москві – державна установа? 

– Державна. 
– Чому ж там не конфіскують і не знищують численні видан-

ня Біблії, Корану? Нема чого сказати? То я вам скажу: Бог Своє 
береже. Це вам так не минеться. 
Через день-два мене покарали позбавленням права одержати 

черговий пакунок. Виявляється, я «угрожал начальнику». 
Але «гражданин начальник» небезпідставно боявся кари Божої. 

Менше як за два роки, 31 серпня 1989 року, вже вільним я побу-
вав у Кучино. Ми хотіли перевезти в Україну Юрія Литвина і 
Василя Стуса, які покоїлися неподалік на кладовищі села Борисо-
во, та Олекси Тихого, похованого в Пермі на кладовищі «Север-
ное». Покликаючись на «несприятливу санепідемобстановку», нам 
не дозволили цього зробити. Цю справу ми доконали 17—19 лис-
топада. 
Зате того останнього серпневого дня ми зазняли кладовище в 

Кучино. Там за кілька метрів від могили Стуса я виявив могилу 
нашого начальника майора Долматова Олександра Григоровича. 
Помер він 4.04 1989 року у віці 46 років. Мабуть, щоб ніхто ніколи 
не довідався, як загинули Тихий, Литвин, Марченко, Стус. Як 
катували всіх інших. 
Така доля виконавців неправедних вироків. 
Ходячи по камерах покинутої, до болю рідної тюрми, я знай-

шов шматки нашого одягу, ключі від камер… Підходили селяни. 
Я розпитував про знайомих. Виявилося, що Журавков-молодший 
цього літа втопився в річці Чусовій… 
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Згаданого на початку цієї розповіді майора міліції Славинсько-
го, який разом з лейтенантом Базленком фабрикував мені справу 
про «ґудзики», я побачив у Радомишлі скоро після звільнення в 
1988 році. І відвернувся. Скоро чую: їхав він п’яний мотоциклом і 
вдарився в машину, що стояла. На смерть. А Базленко – мій ро-
весник, із сусіднього села Кичкирі, що навчався в паралельному зі 
мною класі, – помер через рік після мого ув’язнення. Від серце-
вого нападу. 
Боронь Боже, я не накликав на них кари. Хай би жили собі та 

ще й людям розказали про свої «подвиги». А то моєму односто-
ронньому свідченню хтось і не повірить. 

…А Василь Курило оце 20 січня 2000 року показав мені у Львові 
два загальні зошити з Євангеліями, списаними моєю рукою. Він 
вивіз їх із неволі. 
Бог таки береже Своє! 

16 квітня 2000 року,  
одразу після причастя. 
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Музей у Кучино — совість Росії 
 
 
«Де все людською мукою взялось…» 

Василь Стус 

 

«22 вересня 2003 року на початку першої години ночі на пульт 
пожежної охорони надійшло повідомлення про пожежу в Музеї 
історії політичних репресій «Перм-36», розташованому в селі Ку-
чино, що за 29 кілометрів міста Чусового (Пермська область). Як 
повідомили в прес-службі УГПС Пермської області, горів барак 
особливого режиму. 

Що пожежу пізно виявили, то вогнеборці, прибувши на місце 
виклику, застали будівлю музею повністю охоплену вогнем. По-
жежа ліквідована о 1.15. Унаслідок загоряння будівля дерев'яного 
музею 1969 року спорудження згоріла повністю. За фактом пожежі 
почали перевірку. За попередніми даними, причиною пожежі ста-
ло коротке замикання електропроводки. У музеї велися ремонтні 
роботи, була прокладена тимчасова проводка». 

 
Таке повідомлення надійшло з Пермського «Меморіалу». По 

телефону ми з’ясували, що експонати музею у зв’язку з ремонтом 
під той час, на щастя, були винесені в інші приміщення. У тих 
місцях, де була сира штукатурка, стіни вціліли. Однак будинок 
доведеться зводити наново. Обласна влада обіцяє допомогу. Відбу-
дувати можна за один сезон. 

Наші сумніви, як так будівля розміром 12×120 метрів могла за 
якусь годину вщент згоріти від одного короткого замикання, пер-
мяки розвіюють тим, що ймовірному зловмисникові був би сенс 
палити музей з експонатами, а не голі стіни. 

Цей барак є частиною української історії. Тут був останній в 
СРСР політичний табір особливого режиму. За майже 8 років його 
функціонування як «установа ВС-389/36», від 1 березня 1980 до 
8 грудня 1987 року, через нього пройшло 56 в’язнів, 37 із них, за 
підрахунками історика й журналіста Вахтанґа Кіпіані, – українці. 
А саме: члени Української громадської групи сприяння виконан-
ню Гельсінкських угод Олесь Бердник, Микола Горбаль, Михайло 
Горинь, Віталій Калиниченко, Іван Кандиба, Юрій Литвин (помер 
у лікарні м. Чусового 4 вересня 1984), Левко Лук’яненко, Валерій 
Марченко (помер у тюремній лікарні м. Ленінґрад 7 жовтня 1984), 
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Василь Овсієнко, Богдан Ребрик, Петро Рубан, Іван Сокульський, 
Василь Стус (загинув у карцері цього бараку вночі з 3 на 4 вересня 
1985 року), Олекса Тихий (помер у тюремній лікарні в м. Перм 
5 травня 1984), Данило Шумук, іноземні члени УГГ естонець Март 
Ніклус та литовець Вікторас Пяткус, а також українські політв’язні 
Михайло Алексеєв, Іван Гель, Микола Євґрафов, Василь Курило, 
Олексій Мурженко, Григорій Приходько, Семен Скалич (Покутник), 
російський письменник Леонід Бородін, дисидент Юрій Федоров, 
члени Національної об’єднаної партії Вірменії Азат Аршакян та 
Ашот Навасардян, литовець Баліс Ґаяускас, латвієць Ґунар Астра 
та інші. 

Пермська область, починаючи з 1929 року, особливо густо за-
ростала пухлинами концтаборів. Місцями тут вони трапляються 
густіше, ніж деревні (села). Перших в’язнів привезли сюди на бу-
дівництво Красновишерського целюлозно-паперового комбінату. 
Тут «держава робітників і селян» набувала першого досвіду масо-
вого використання дармової праці в’язнів на будовах соціялізму. 
Згодом тут виникла ціла низка табірних управлінь: ВишерЛАГ, 
НиробЛАГ, СолікамЛАГ, ШирокЛАГ і наше Скальнинське. Через 
них пройшло людей більше, ніж нині мешкає в області. 

Коли зло, хоча й старанно приховуване за колючими дрота-
ми, за високими парканами, так буяло на цій землі, то воно не-
минуче оскверняло душі людей, які жили довкола. Тому ми, ко-
лишні в’язні Кучино, в листі до Пермського «Меморіялу» з нагоди 
його відкриття 1995 року писали, що створюваний ними Меморіял 
«є не лише даниною поваги й визнання цінности нашої боротьби 
за права людини й незалежність України, а й послужить вихован-
ню нових поколінь громадян Росії в дусі поваги до загальнолюд-
ських цінностей, якими є права людини й нації». 

Континґент політичних концтаборів (які в СРСР називалися 
невинними словами «исправительные учреждения») з 1972 року 
влада почала переміщувати з Мордовії, що неподалік Москви, на 
Урал. Причина: з таборів у 60—70-х роках почала виходити у «ве-
лику зону» та за кордон інформація про політв’язнів та умови їх 
утримання. Тим часом КГБ проводив чергову «чистку» суспільства – 
на цей раз від «антирадянщиків», які, власне, не дуже й прихову-
вали свою моральну позицію, відкрито заявляючи про свою опо-
зиційність. Оскільки більшість із них були між собою знайомі як-
що не особисто, то через літературу самвидаву та висилання радіо 
«Свобода», «Голос Америки», то їх потрібно було надійно ізолюва-
ти, роз’єднавши в порівняно невеликих зонах. 

13 липня 1972 року в умовах надсекретности (навіть конвоїри 
були одягнуті в спортивні костюми) в Чусовський район Пермсь-
кої области прибув перший ешелон з декількома сотнями мордов-
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ських в’язнів суворого режиму (це, здебільшого, вперше ув’язнені, 
носять чорний одяг; не плутати з особливим, де сидять рецидивісти, 
смугастий одяг). У дорозі ешелон був три доби. Рухався ночами. 
Удень в’язні знемагали в розпечених «столипінах» (того спекотного 
літа горіли ліси і торфовища). Непритомніли. Один помер. Багато 
хто, коли вивантажували, не міг устояти на ногах. Їх розмістили 
в зонах ВС-389/35 (ст. Всехсвятська, посьолок Центральний), 36 
(с. Кучино), 37 (с. Половинка). 

Ще один великий етап мордовських в’язнів суворого режиму 
прибув на Урал улітку 1976 року. 

Нарешті 1 березня 1980 року в Кучино були перевезені з Сосновки, 
що в Мордовії, 32 в’язні особливого режиму (знову один у дорозі 
помер). Під нове «учреждение особого режима ВС-389/36» присто-
сували дерев’яне приміщення колишнього тартака (пилорами), що за 
кількасот метрів від зони суворого режиму. 

Так розпочалася історія «учреждения», яке стало відоме у світі 
як «табір смерти». Бо це тут були доведені до смертельного стану 
7 в’язнів: 1983 року Михайло Курка, 1984 року Олекса Тихий, 
Іван Мамчич, Юрій Литвин, Валерій Марченко, 1985 – Акпер 
Керімов, а Василь Стус і загинув тут у карцері вночі з 3 на 4 ве-
ресня 1985 року. 

Фактично це був не табір, а тюрма з наджорстоким режимом 
утримання. Якщо в кримінальних таборах рецидивістів виводили в 
робочу зону, то ми, політичні рецидивісти, і працювали в камерах. 
І прогулянки нам давалося одну годину на добу в оббитому бля-
хою дворику два на три метри, заснованому згори колючим дротом, 
а на помості – наглядач. З наших камер було видно тільки огорожу, 
що за 5 метрів від вікна, і трошки неба. Харчування наше кошту-
вало 22—24 рублі на місяць, вода іржава і смердюча, ми стрижені. 
Побачення нам давалося одне на рік, пакунок до 5 кг належався 
один на рік після половини терміну, та й тих старалися позбавити. 
Дехто з нас роками не бачив нікого, крім співкамерників і охорони. 

8 грудня 1987 року, саме в той день, коли Михаїл Ґорбачов 
мав переговори з Рональдом Рейґаном у Рейк’явіку і йому треба 
було брехні хоч на один день (що політв’язнів у Кучино вже не-
ма), в зону нагрянула велика команда наглядачів. Нас, тоді вже 
18-ох, обшукали і вивезли воронками до зони № 35, що на станції 
Всехсвятська, звідки впродовж півтора року позвільняли, «поми-
лувавши», – Ґорбачов не зважився одразу реабілітувати нас і взя-
ти собі в союзники. Реабілітовані ми аж після схвалення 17 квітня 
1991 року Верховною Радою УРСР «Закону про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні». 

Хоч наш барак залишився порожнім, та на цьому українська 
історія «учреждения» не закінчилася. 
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Звільнений звідси влітку 1987 року Михайло Горинь приїздив 
сюди вдвох із колишнім політв’язнем журналістом Павлом Скоч-
ком 6—7 квітня 1988 року за завданням відновленого В'ячеславом 
Чорноволом журналу «Український вісник». Вони мали намір до-
могтися побачення з нами, в’язнями, але зустрілися лише з де-
яким начальством та вислухали його погрози. Їхній звіт опубліко-
вано в ч. 13 «Українського вісника». 

У лютому 1989 року тут побували вірмени на чолі з колишнім 
в’язнем особливого режиму Ашотом Навасардяном. Нікого не пи-
таючи, вони відкопали на кладовищі в селі Борисово тлінні решт-
ки загиблого на суворому режимі Ішхана Мкртчяна і відвезли до-
дому. 

У травні 1989 року в Кучино приїхав естонець Март Ніклус з 
друзями. Заходили в зону, зазняли довкола, але барак тоді ще був 
замкнутий. 

Улітку 1989 року родини Василя Стуса, Олекси Тихого та 
Юрія Литвина, а також щойно створене Всеукраїнське Товариство 
політичних в’язнів і репресованих та Українська Гельсінкська 
Спілка заходилися перевезти в Україну тлінні рештки похованих у 
Борисово Василя Стуса, Юрія Литвина та похованого в Пермі 
Олекси Тихого. До експедиції включили й мене. 31 серпня 
1989 року я вільно ходив по до болю рідних камерах, у яких мину-
ло 6 років мого життя, і розповідав, що тут відбувалося, а Богдан 
Підгірний та Валерій Павлов знімали. (Ця не цензурована мною, 
тому з деякими помилками, розповідь тепер опублікована в книжці 
«Нецензурний Стус. Книга у 2-х частинах. Частина 1. Упорядкуван-
ня Богдана Підгірного. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002,  
с. 9—38.) 

Нам тоді не дозволили провести ексґумацію, покликаючись 
на «несприятливу санепідемобстановку». Але ми обійшли покинуті 
та відчинені камери, зазняли все на відео- та кіноплівку, в тому 
числі й карцер, де загинув Стус (цей матеріял можна побачити в 
кінофільмі Станіслава Чернилевського «Просвітлої дороги свічка 
чорна»). Тоді я знайшов шматки нашого одягу, «бірку» (нагрудний 
знак) Михайла Алексеєва, шматок кухонного зошита з записами 
рукою Миколи Горбаля, деталі нашої роботи, а у 8-й камері – три 
ключі від камер, у тому числі ключ з номером «3», може, від кар-
церу, в якому загинув Василь Стус. 

9 вересня я попросив головуючого на Установчому з’їзді На-
родного Руху України, мого співкамерника Михайла Гориня, щоб 
випустив мене на трибуну. Я дзвонив тими ключами: 

– У 1985 році Стуса поховали за декілька годин до приїзду 
дружини та сина і не дозволили перевезти його тіло на Україну. 
Тоді теж покликалися на несприятливу санепідемобстановку. От-
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же, епідемія є. Це – чума. Це – антиукраїнська чума, вірусоносії 
якої сидять в КГБ та в ЦК КПУ! 

Секретар ЦК КПУ з ідеології Леонід Кравчук сидів у залі… 
Удруге ми приїхали до цих незабутніх місць 17 листопада того 

ж 1989 року. Тоді ще діяла таємна інструкція: померлий в’язень 
має бути похований поблизу того місця, де помер або де був 
ув’язнений, а перепоховати його можна лише тоді, коли закін-
читься трив його ув’язнення. Тобто ми, живі, були вже вільні, а 
мертві залишалися під арештом. Але влада вже ослабла і формаль-
но не забороняла забрати наших покійників на Вкраїну, хоч і на-
магалася зашкодити. У барак ми тоді не заходили – ніколи було. 
Але дізналися, що після першого нашого приїзду кагебістська бан-
да вчинила там погром: понищила бульдозером огорожі («запрет-
ки»), повиривала з вікон та дверей ґрати, замки. Люди почали по-
троху розбирати підлогу, навіть розтягати шифер з покрівлі. Тоді 
подумалося: нехай гине тюрма! 

Та, на щастя, знайшлися в Росії сумлінні люди, які збагнули 
історичну цінність цього «об’єкта» – барака останнього в СРСР 
політичного концтабору, що зберігся (інші – на ст. Всехсвятська 
та у с. Половинка – були перетворені на табори для карних 
в’язнів). Ці сумлінні люди – засновники Пермського обласного 
відділення Міжнародного історико-просвітницького, правозахис-
ного і благодійного товариства «Меморіял», яке виникло 
1988 року, викладачі Пермського державного педагогічного уні-
верситету Віктор Олександрович Шмиров, Михайло Олександро-
вич Черепанов, Андрій Борисович Суслов, Волеслав Карлович 
Стенінґ, журналіст Олександр Михайлович Каліх, журналістка 
Тетяна Георгіївна Черепанова (Чурсіна), Віктор Веніамінович Зи-
ков, його дочка, випускниця університету Яна Зикова та інші про-
вели тут чималий шмат свого життя. Навіть купили в сусідній де-
ревні Тьомная ізбу і обжили її. Вони взялися відновити зону в 
усій її непривабливій цілісності та виставити на загальний огляд 
те, що зовсім недавно так пильно охоронялося від радянських лю-
дей, які будували комунізм, а надто ж від іноземців. Вони започа-
ткували цей рух сумління російського народу. Одна справа ство-
рювати музей слави своєї вітчизни, інша справа – виносити 
негативні сторінки своєї історії на цілий світ. Погодьмося, що на 
це треба громадянської мужности. Ці справжні патріоти Росії ке-
рувалися міркуваннями вищого ґатунку: немає для Росії іншого 
способу зажити поваги у світовому співтоваристві, як через катар-
сис – очищення від скверни тоталітаризму. 

Наявність цього барака саме в їхній області зобов’язувала до дії. 
Пермський «Меморіял» поставив перед собою цілі: 1) збере-

ження та увічнення пам’яті жертв тоталітарного режиму в СРСР, 
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2) активна участь у демократичних перетвореннях через сприяння 
розвиткові громадянської і правової свідомості, відновлення істо-
ричної правди про злочини тоталітарного режиму, про незаконні  
й терористичні методи керівництва державою. 

Ще 1992 року пермяки покликали до себе на конференцію 
українську делеґацію. Їздили тоді, пам’ятаю, голова Всеукраїнсь-
кого товариства політичних в’язнів і репресованих Євген Пронюк 
та з Рівного Микола Коц і ще хтось. 

Починаючи з 1994 року «Меморіял» почав відновлювати 
концтабір і створювати в ньому Музей історії політичних репресій і 
тоталітаризму «Перм-36». Мене покликано було на його освячення 
12 вересня 1995. З тих пір я член Ради того Музею. 

Зі мною їздили також син Василя Стуса Дмитро та історик і 
журналіст Вахтанґ Кіпіані. З Естонії приїхав Март Ніклус, з Єка-
теринбурґа – в’язень суворого режиму Віктор Пестов, з Москви – 
білоруський політв’язень Михайло Кукобака. Ми брали участь у 
роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Постста-
лінський тоталітаризм: сутність, опозиція, репресії». 

Меморіяльцям дуже пригодилися українські зйомки 1989 року 
та наші усні й письмові консультації. Адже все тут було поруйноване. 
А ще їх почав консультувати колишній наглядач Іван Кукушкін, 
якого взяли робітником майстерні, що є при зоні. (Нині він началь-
ник охорони Музею.) Схоже, він «твердо встал на путь исправле-
ния», бо йому й самому чотири роки довелося сьорбати баланду – 
за бійку. Журналістка Тетяна Георгіївна Чурсіна влаштувала тоді 
мені зустріч з Іваном Кукушкіним прямо в дворі табору. (З Мар-
том Ніклусом Кукушкін зустрічатися не захотів, бо Март ствер-
джує, що Кукушкін бив його. Про це згадує й Василь Стус у запи-
сах «З таборового зошита».) 

Зустріч була обставлена відео- та кінокамерами, диктофонами 
і тривала біля години. Вахтанґ Кіпіані зробив з того півгодинний 
фільм. Я тоді показав Кукушкіну ключі від камер: 

– Впізнаєте? 
– О, да это же наш рабочий инструмент! – вигукнув Кукушкін. 
Я намагався з’ясувати обставини загибелі Юрія Литвина, 

адже Кукушкін охороняв його у вільній лікарні в Чусовому під час 
операції і був при його смерті. (Див. про це в нарисі про 
Ю. Литвина). Щодо Стуса, то версія Кукушкіна не збігається з 
нашою, та й розповідає він те, що чув від інших наглядачів, бо під 
той час уже не працював у нашій зоні. А колеґи ж дали обітницю 
берегти «службову таємницю». Згодом, либонь, 2001 року, розмов-
ляв з ним про це юрист Левко Лук’яненко. Він цілком спростував 
версію, що Стус наклав на себе руки в робочій камері № 7 увечері 
3 вересня 1985 року. У цій камері в денну зміну працював сам 
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Лук’яненко. Він чоловік кмітливий: наступного дня, прийшовши 
на роботу, зауважив, що деталі й інструменти на єдиному там ро-
бочому столі не були порушені. Ніхто там не працював. Та й я 
пам’ятаю, що котрогось вечора, другого чи третього вересня, Стус 
просив наглядача Іноземцева дати йому в робочу камеру черевики, 
бо в капцях мерзнуть ноги. Він був у 8-й робочій камері, навпроти 
«діжурки», бо голосу з перпендикулярного коридору, де знахо-
диться сьома камера, почути ніяк не можна було б. 

Підтвердив Кукушкін і те, що начальник режиму майор Фе-
доров давав завдання «шукати компромат» на в’язнів, фабрикувати 
рапорти про порушення режиму, особливо коли наближалося поба-
чення – щоб його позбавити. Бо ж це – вихід правдивої інфор-
мації, яка була найстрашнішою зброєю проти радянського ладу. 

У вересні 1996 року на Міжнародну конференцію «Опір тота-
літаризму в Росії (СРСР) 1917—1991 рр.» приїхали син Олекси Ти-
хого Володимир зі своїми синами Антоном та Юрком, історик 
Ярослав Тинченко, журналіст Вахтанґ Кіпіані та я. Знову ж таки 
були колишні в’язні Март Ніклус і Віктор Пестов, із Санкт-
Петербурзького «Меморіялу» приїхали його голова Вініямін Вік-
торович Іофе та В'ячеслав Долінін. 

У бараці вже було відновлено камери з усіма їхніми непри-
вабливими реквізитами: металеві нари, постіль, смугастий одяг 
особливо небезпечних рецидивістів, робочі камери, карцери. 
У великому приміщенні безкамерного режиму розгорнуто експо-
зиції зі знімків та матеріялів про в’язнів зони, «персональні», ска-
зати б, стенди, зокрема, покійних Олекси Тихого, Юрія Литвина, 
Валерія Марченка та Василя Стуса, стенд Української Гельсінк-
ської Групи, засновників Української Робітничо-Селянської Спіл-
ки Левка Лук’яненка та Івана Кандиби, журналу «Український 
вісник». 

1998 року «Меморіял» прибрав до своїх рук також і колишню 
зону суворого режиму в цьому ж Кучино. Це декілька бараків. Де-
які з них відновлені, а деякі вирішено законсервувати в руїноподі-
бному стані – як символ зруйнованої тоталітарної системи. В од-
ному з бараків обладнано навчальний клас із численними 
експонатами. 

Через цей музей літньої пори щодня проходить по кілька екс-
курсій, а за сезон – кілька тисяч відвідувачів – школярів, студен-
тів, учителів. Так, за один день 22 червня 1999 року, коли ми з 
Михайлом Горинем побували там як «живі експонати» й учасники 
Міжнародної конференції «Опір тоталітаризму в Росії (СРСР) 1917—
1991 рр.», до нього прибуло 11 автобусів зі школярами – і це за 
200 км від обласного центру! 23 червня до обіду – 7 автобусів. Ми 
теж провели кілька екскурсій. 
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Того дня біля майстерні, що поруч із зоною, ми мали розмову 
з Іваном Кукушкіним у присутності Віктора Зикова. У мене в дикто-
фоні сіли батарейки, а Горинь замість записувати розмову увімк-
нув прослуховування чистої касети! Дуже жаль. 

Того року я був у музеї ще раз. Мене запросило німецьке те-
лебачення. Йому потрібно було зняти сюжет із «живим експона-
том», то дирекція порадила мене. Було це 12 грудня 1999 року. 
Сюжет показали по телебаченню: громадянин Німеччини Michael 
Wiesermann, побачивши його, перейнявся співчуттям і надіслав 
мені 1000 марок. Вони пішли на видання книжки, яку Ви, читачу, 
оце маєте в руках. 

Востаннє я побував на Уралі 3—6 жовтня 2000 року. Тоді мене 
Пермський «Меморіял» запросив до участі в конференції «Музеї і 
виставки «Меморіалу». У готелі в місті Чусовой Пермської області 
зустрівся я зі своїм співкамерником литовцем Балісом Ґаяускасом 
та його дружиною Іреною Ґаяускене. 

Партизан Баліс Ґаяускас відбув 25 років ув'язнення (1947—
1972). Вдруге заарештований 20 квітня 1977 року, 12—14 квітня 
1978 року засуджений за так звану «антирадянську агітацію і про-
паганду» ще до 10 років ув'язнення та 5 років заслання, з визнан-
ням особливо небезпечним рецидивістом. У неволі він оволодів 
дуже багатьма мовами. Принаймні, читає практично всіма евро-
пейськими. Бідкався, що призабув корейську, японську, китайсь-
ку: давно нічого не читав, ні з ким не розмовляв. Звільнений із 
заслання 1988 року. Був обраний депутатом Сейму, очолював ко-
місію з розслідування діяльності КГБ, був міністром внутрішніх 
справ Литви. Це після 36 років неволі! 

Я показав Балісові та Ірені ксеровідбиток рукопису Василя 
Стуса, який у книжках публікується під назвою «З таборового зо-
шита». Пані Ірена сказала: 

– Це ж я винесла… 
Баліс Ґаяускас пояснив. У першій половині 1983 року ми сиді-

ли з Василем Стусом у 20-й камері. Мені передбачалося побачення. 
Ці аркушики я взяв у нього, скрутив разом зі своїми папірцями 
і сховав. Я не знав, що в них. Та й не було часу і можливості ди-
витися. Я припускав, що це вірші. І разом зі своїми текстами пе-
редав їх на побаченні своїй дружині. 

Ірена Ґаяускене. Пакетик був тонкий, як спиця, тому що па-
пір був дуже тонкий. Такий папір я купувала Балісові в Каунасі в 
аптеці. 

Це було влітку 1983 року – у червні чи липні. Я після поба-
чення заїхала в Москву і віддала цей пакетик московським диси-
дентам. Приїхавши додому, я написала листа Балісові, що в мене 
все гаразд. Тому що в мене в потязі могли зробити обшук. Моск-
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вичок, які йшли на побачення, обшукували і перед побаченням,  
і після нього. Але мене чомусь не обшукали. 

Це, до речі, було наше останнє побачення в Кучино. У наступ-
ному році на свою заяву, коли можу одержати побачення, я одер-
жала відповідь, що за порушення режиму Баліс позбавлений права 
на чергове побачення і на посилку. Тоді мати Баліса занедужала і 
через місяць померла. А Баліс сидів у карцері. Три роки після 
цього Балісові не дозволяли ні побачень, ні посилок. 

Б.Ґ. Я завжди під своїми статтями ставив своє прізвище, ука-
зував дату і місце. Остання моя стаття, написана в Кучино, на-
зивалася «Окупована Литва»… Ні, остання – «Про становище ро-
бітників у Радянському Союзі». Вона була дуже довга: 50 таких 
аркушиків. Я її писав дуже довго, тому що було дуже важко писа-
ти. Іноді тижнями не було можливості нічого записати. Увесь час 
дивляться у вічко. Та й від деяких співкамерників треба було хова-
тися. У мене вся стаття була в голові, до дрібниць. Після цієї стат-
ті я подумав: «Усе, більше не буду писати. Уже не можу витримати 
такого напруження. Ризик дуже великий». Тут приїхали два каге-
бісти з Литви і показали мені цю статтю, надруковану в закордон-
ному журналі. «Ти знаєш, що це?» – «Ні, не знаю». – «Подиви-
ся». – «Ну і що тут такого?» – «Ти добре знаєш, що це означає 
новий термін». 

Я не відмовився від статті, але й не підтвердив авторства. Я з 
ними взагалі мало розмовляв. Але після цього я вже остаточно 
вирішив, що до кінця терміну не буду писати. Після опублікуван-
ня цієї статті мене неодноразово саджали в карцер, а в березні 
1986 року, коли залишалося менше року ув’язнення, вони зробили 
спробу вбити мене. Тоді співкамерник, колишній кримінальник, а 
тепер політв'язень Борис Ромашов, завдав мені кілька поранень 
механічною викруткою по голові і в область серця. Я упав під стіл 
і викрутка пішла навскіс – до серця не дістала… 

Якщо один папірець – я можу його при небезпеці проковт-
нути. Але мене іноді зненацька переводили в іншу камеру – і па-
пірці залишалися. Я й зараз пам'ятаю, де сховав їх на безкамерно-
му режимі в туалеті. Я вчора подивився: ті дірки вже забетоновані. 
Мої папірці не знайшли, очевидно, там просто робили ремонт. 

В. О. А я, знаєте, знайшов один свій папірець. Він не дуже 
важливий: це моєю рукою переписаний переклад Василя Стуса 
вірша Кіплінґа «Якщо» («If»). Текст я переписав у Івана Поліщука 
(він називав себе Євгеном). Вранці 8 грудня 1987 року (я вже був 
на безкамерному режимі), я побачив, що від вахти в зону суне ці-
ла хмара ментів. А в мене був цей вірш, що я хотів його вивчити 
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напам'ять. Щоб його не відібрали, я швидко зайшов за ріг біля 
входу в лазню, сунув цей папірець під руберойд, яким було накри-
те утеплення теплотраси. Така прибудова висотою менше метра. 
Того дня в зоні провели «ґенеральний шмон», а нас, 18 особливо 
небезпечних рецидивістів, вивезли воронками в іншу зону, за 70 км, 
на станцію Всехсвятська. Чому? Занадто вже приїлася в західних 
засобах інформації назва «табір смерти Кучино». Саме того дня 
Ґорбачов зустрічався в Рейк’явіку з Рейґаном і йому треба було на-
півправди хоча б на один день: «А їх у Кучино вже нема». 

Отож 31 серпня 1989 року я уже вільним побував у цій зоні. Ми 
приїхали, щоб забрати тлінні рештки Олекси Тихого, Юрія Литвина 
та Василя і перепоховати їх у Києві. Тоді нам не дозволили ексґума-
цію, сказали: «Несприятлива санепідемобстановка». Але в зону ми 
зайшли. Вона була покинута: ворота, двері відчинені, місцеве насе-
лення розтягає, що кому треба: дошки з підлоги, скло, шифер… 
Я згадав про свій папірець, засунув руку під руберойд і дістав його. 
Текст трохи вицвів, але прочитати можна. Він у мене є. 

Б.Ґ. Так, Стус перекладав Рільке. Чорновики, звичайно викидав. 
В. О. Я зі Стусом був в одній камері (у 18-ій) півтора місяця, 

у лютому – березні 1984 року. Один раз він сказав мені: «У мене 
звідси було два-три виходи». Тобто 2—3 рази він зумів відправити 
з Кучино інформацію. Тепер я знаю, що один раз це було через 
Вас. Цей пакетик потрапив у Німеччину до члена Української Ге-
льсінкської групи Володимира Малинковича, який працював тоді 
на радіо «Свобода». Він передав його до Нью-Йорка Надії Світлич-
ній. Вона пізніше розповідала мені, що прочитала тоді цей текст 
навіть без лупи, хоча він був дуже дрібний. Тепер я знаю, хто при-
служився цій справі. 

І.Ґ. У 1978 році я разом з документами Баліса вивезла з зони 
Сосновка в Мордовії текст Івана Геля. 

В. О. Він написав там книгу «Грані культури». Можливо, це 
була вона. 

І.Ґ. Це було вперше. Я тоді привезла Балісові чистий тонкий 
папір. І щораз привозила чистий, а вивозила з текстами. 

Б.Ґ. У Мордовії було легше. Відтіля багато хто виносив інфо-
рмацію. Але вони нас і вивезли з Мордовії тому, що там були ка-
нали. У 1980 році, коли нас вивозили з Мордовії на Урал, хтось 
запитав начальника табору Некрасова, куди нас вивозять. Він відпо-
вів: «Вас везуть туди, де ви не будете писати». 

...Отже, Стус писав і там, де писати вже було злочином. Тим 
паче такі речі, як «З таборового зошита». Ці 16 клаптів займають у 
книжці 16 сторінок, але їхня вибухова сила була такою, що погу-
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била й самого Василя. Я вважаю, що однією з причин його зни-
щення була поява в друку на Заході цього тексту. (Див.: Василь 
Стус. Вікна в позапростір. – К.: Веселка, 1992. С. 208—226; Василь 
Стус. Твори. Том 4. – Львів: Просвіта, 1994. С. 485—502.) 

Друга причина – висунення його творчості на здобуття Но-
белівської премії 1985 року. Кремлівська банда знала, що цю пре-
мію, згідно з її статутом, присуджують тільки живим, тому 
розв’язалася з потенційним лавріятом у традиційний російський 
спосіб: «Нет человека – нет проблемы»… 

Темі «Музеї і виставки «Меморіалу» найбільшою мірою відпо-
відає саме це місце. Бо саме тут – не інакше, як за промислом 
Божим – знайшлися люди, які збагнули історичну цінність цього 
«об’єкта». За 6 років діяльності Музей досягнув рівня, коли зміг 
відповідально заявити, що може бути ресурсним центром, спро-
можним надавати допомогу іншим музеям, реґіональним відділен-
ням товариства «Меморіал», школам та іншим освітнім і просвіт-
ницьким установам у виявленні матеріялів тоталітарної та 
репресивної історії, копіюванні матеріялів загальноросійського ха-
рактеру, виготовленні макетів виставок, слайдфільмів, методичних 
і навчальних посібників та іншого. 

На обговорення понад 30-ох учасників Міжнародної конфе-
ренції з Росії, Вірменії, Естонії, Казахстану, Латвії, Литви, Німеч-
чини, України були винесені теми: 

«Історія Росії ХХ століття, школа і музей», 
«Активна просвітницька і освітня діяльність музею у сфері 

політичної історії Росії ХХ ст.», 
«Меморіал», музеї і молодь», 
«Програма «Музеї і виставки «Меморіалу». 
Дискусії проводилися в унікальному приміщенні: в одному з 

колишніх бараків суворого режиму обладнано справжню «ленінсь-
ку кімнату». Стіни її обвішані радянськими плакатами (в основ-
ному, сталінських часів) та портретами вождів і творців тоталітар-
ної системи. Тут є установка для демонстрування фільмів і 
слайдів, виставлено деякі експонати музею, як-от одяг особливо 
небезпечного рецидивіста. Оце тут проводяться уроки для школя-
рів. Клас відкрито лише цього 2000 року – а вже через нього 
пройшло біля 7 тисяч школярів. За день, бувало, приїздило по 
10 автобусів. Т. Г. Чурсіна, Ю. В. Решетников та В. О. Шмиров 
презентували урок, який вони дають тут учням середніх шкіл. Во-
ни відзначили, що гуманітарна освіта російської середньої школи 
досі не вийшла з кризи, спричиненої радикальною зміною ідеоло-
гічних, моральних і естетичних орієнтирів, що сталися внаслідок 
краху комуністичної держави. Формально відмовившись від кому-
ністичних теорій, викладання гуманітарних дисциплін зберегло 
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стереотипи тоталітарної ідеології. Як відзначив учасник конференції 
з Красноярська В. Сиротинін, курс історії досі читається на 40% за 
«Кратким курсом истории ВКП(б)«. У заключному курсі вітчиз-
няної історії 1917—1991 рр. на тему радянського тоталітаризму ви-
ділено лише 3 години з 34, хоча фактично вся радянська історія є 
історією саме тоталітарної держави. Адже економічні досягнення 
радянської держави далися кров’ю мільйонів людей, приневолених 
до майже дармової праці, особливо в трударміях, колгоспах і 
концтаборах. Бачачи, що школа потребує матеріялів з історії тота-
літаризму, Музей «Пермь-36» налагодив проведення добре ілюст-
рованих уроків з історії тоталітаризму не лише в себе, а й на виїз-
ді, використовуючи переносні експозиції, відеофільми і слайди. 

Тема тоталітаризму після нетривалого спалаху антикомуністи-
чних настроїв кінця 80-х – початку 90-х років відходить на пери-
ферію суспільної свідомости і значна частина російського суспіль-
ства знову робить ставку на «залізну руку» (за методом «наведення 
порядку» в Чечні). У зв’язку з цим музейно-виставкова діяльність 
має стати серйозним інструментом в антитоталітарній пропаганді. 
Музей віддалений від обласного центру на 200 км, тому не може 
стати місцем масового паломництва. Тож він сам мусить іти до 
людей, вважають автори проекту «Активна просвітницька і освітня 
діяльність музею у сфері політичної історії Росії ХХ ст.» Р. Р. Лапи-
тов, О. А. Нечаєв, Л. А. Обухов, О. П. Трушников. Вони розповіли 
про виїзні форми роботи і продемонстрували пересувні стенди під 
назвою «Прикамье. Репрессии 30—50-х гг.» та «Власть и народ в 
России. Опыт сатирического исследования». Остання пересувна 
виставка – у формі коміксів, якими дотепно ілюстровано найваж-
ливіші моменти історії тоталітаризму і репресій – від Київської 
Руси (її досі традиційно включають до російської історії) донині. 
Школярам пропонуються ігри за зразком: а як би вчинив ти на 
місці тієї чи іншої історичної особи? 

Особливий інтерес викликала доповідь А. М. Каліха, Р. Р. Ла-
питова і Е. А. Шляхова про роботу Музею з молоддю, зокрема, 
про кучинських волонтерів. Використання такої безоплатної праці 
добровільних помічників – загальновідома практика на Заході в 
громадських організаціях, в охороні здоров’я, у соціальному захис-
ті. Музей «Пермь-36» уже 6 років залучає таких волонтерів – спо-
чатку переважно німецьких студентів, які мали досвід роботи в 
Бухенвальді, Заксельхаузені, а тепер – майже виключно студентів 
історичних факультетів Пермського педагогічного та державного 
університетів. Щоліта чотири зміни по 35—40 молодих людей до-
помагають відновлювати і реконструйовувати приміщення колиш-
нього табору. Окрім фізичної роботи, вони обробляють базу да-
них, записують інтерв’ю за програмою «Усна історія», а взимку 
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надають соціальну допомогу членам Асоціяції жертв політичних 
репресій. Через Музей у такий спосіб пройшло вже близько 
600 студентів. Їх приводить у Музей романтика, жадоба альтерна-
тиви споживацькому способові життя. Тут панує особлива атмос-
фера поєднання трагічного і молодості. Молодь не тільки трудиться, 
а й цікаво організовує дозвілля. І за 6 років не трапилося жодного 
ексцесу. «Меморіал» домігся, що деякі юнаки проходять тут альтер-
нативну службу – працюють у госпісі та в психоневрологічному 
інтернаті. Волонтерська група з десятків молодих людей надає со-
ціяльну допомогу колишнім політв’язням. 

Окреме місце в історії становлення Музею займає лінійний 
студентський загін «Урал-сервіс». Біля 400 студентів усіх вузів Пе-
рмі працюють провідниками пасажирських вагонів, а в перервах 
між поїздками вони працюють у Музеї. Щоб заслужити честь пра-
цювати тут, вони проходять суворий конкурсний добір. Прилучи-
вшись до цієї роботи, навіть негуманітарії переймаються ідеологію 
меморіяльного руху. 

Презентанти Ю. В. Решетников, А. Б. Рогінський, В. А. Шмиров 
нагадали, що ще в грудні 1998 року VІ звітно-виборна конферен-
ція Міжнародного «Меморіалу» вирішила створити в складі Това-
риства Музейну комісію. Її метою є активізація історико-
просвітницької діяльності реґіональних відділень «Меморіалу»; 
звернути увагу державних і муніципальних історичних і краєзнав-
чих музеїв до проблематики «Меморіалу»; надати допомогу реґіо-
нальним відділенням «Меморіалу» в музейній та виставковій дія-
льності. З цією метою розроблено три проекти. Проект 
«Міжнародний музейний практикум «Меморіалу» передбачає ста-
жування активістів з реґіонів у Музеї «Пермь-36» (по 4—5 осіб од-
ночасно), для чого тут надається житло, приміщення для роботи, 
харчування, оргтехніка, засоби зв’язку, консультації фахівців. 
Стажувальники дістають тут можливість підготувати до видання і 
виготовити в комп’ютерному варіянті буклет, брошуру, книгу, по-
працювати з базою даних Музею. Проект «Міжнародні антитоталі-
тарні музейні конференції і бієнале» передбачає проведення серії 
щорічних конференцій. Проект «Літня школа музеєлогії «Меморі-
ялу» передбачає проведення за певним графіком і програмами мі-
сячних навчальних семінарів з проблем відображення в музеях 
тоталітарної проблематики. 

Окрім доповідей і жвавих дискусій, які тривали й вечорами в 
готелі в м. Чусовой, на конференції відбулися презентації її учас-
ників. Вражає розмаїття форм роботи реґіональних відділень «Ме-
моріалу». Це воістину подвижницька робота, яка далеко не завжди 
підтримується владою і здебільшого не оплачується. Так, комі-
зирянин Михаїл Ігнатов із Сиктивкара продемонстрував семимет-
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ровий ватман, на якому вмістив свій родовід. Тут 2000 імен, доку-
ментально прослідкованих до ХІV століття. Інна Федущак зі 
Львівського товариства «Пошук» розповіла про виставки «Репре-
соване мистецтво», «Хресний шлях України». Юрій Самодуров з 
Москви повідомив про створення Музею і громадського центру 
«Мир, проґрес, права людини» імени Андрія Сахарова. Величе-
зної популярности серед школярів зажив історичний конкурс «Че-
ловек в истории. Россия – ХХ век», у якому взяли участь 
1651 особа з усіх реґіонів Росії. Я повідомив про роботу Харківсь-
кої правозахисної групи, про створення в Києві Музею шістдесят-
ників і Музею українського самвидаву, про комп’ютерну Книгу 
пам’яті України, яка робиться у Всеукраїнському товаристві «Ме-
моріал» ім. В. Стуса. 

Певно ж, що учасники конференції оглянули сам музей 
«Пермь-36». Цього разу вони могли почути, окрім директора 
Музею Михаїла Черепанова, також розповіді колишнього в’язня 
ВС-389/36 Баліса Ґаяускаса та його дружини Ірени Ґаяускене, 
мою розповідь, подивитися відеофільми, зокрема, про перепохо-
вання в лютому 1989 року Ішхана Мкртчяна, який був похований 
на кладовищі поблизу Кучино під номером 8, поміж Юрієм Лит-
вином і Василем Стусом. Здійснив це перевезення уже покійний 
кучинський в’язень Ашот Навасардян. Його відеофільм продемон-
стрував зять – Давид Алавердян. Відвідали ми етноґрафічний 
«Музей річки Чусова». 

У роботі конференції взяв участь голова Міжнародного «Ме-
моріялу» Сергій Ковальов. 

Робота російських відділень «Меморіялу» повчальна для укра-
їнських товариств меморіального типу. Бо ще більшою мірою ре-
пресована Україна має порівняно небагато зразків належного по-
шанування жертв тоталітаризму та просвітницької роботи. 

Хто доторкнувся до цієї болючої рани, хто побував тут – уже 
не захоче реставрації комунізму. Музей робить величезну справу: 
повертає російському народові історичну пам’ять, розкриває мо-
лодому поколінню невідомі трагічні сторінки недавньої історії Ро-
сії, щоб у нього виробилася стійкість проти вірусу тоталітаризму. 
І це подає надію нам, українцям, адже ми хочемо мати в особі 
російського народу доброго сусіда, який поважатиме загально-
людські цінності, якими є права людини й нації, і нас як окремий 
народ і державу. Тому ми, колишні політв’язні, активно співпра-
цюємо з Пермським «Меморіялом», з цим музеєм. Це наша, ска-
зати б, «рука України» в Росії. 

Якою енерґією живиться ця потужна школа антикомунізму? 
Перш за все – це совісні люди, які пов’язали свою долю з 

цим Музеєм. Вони працюють на відбудові, створюють у Музеї за-
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гальні і персональні експозиції, проводять екскурсії. Разом з тим 
ведуть величезну пошукову й наукову роботу (декілька разів при-
їздили по матеріяли й до нас в Україну), поповнюють Інформа-
ційно-бібліотечний центр «Права людини», створили Асоціацію 
жертв політичних репресій, Школу прав людини, щороку склика-
ють міжнародні наукові конференції, пишуть Книгу пам’яті жертв 
політичних репресій Пермської області, видали кілька томів під 
назвою «Годы террора». 

Друге – юридичний статус. Він визначився активністю «Ме-
моріялу», який, хоч є громадською організацією, в Пермській об-
ласті фактично став найпотужнішою політичною силою – 7 тисяч 
членів! Свого часу «Меморіял» провів на посаду губернатора і в 
депутати Держдуми проґресивно мислячих і демократичних людей 
Геннадія Ігумнова та Віктора Похмєлкіна, а тепер має підтримку 
влади. Обласна адміністрація ще 30 серпня 1994 року прийняла 
постанову № 235 «Про створення Меморіяльного музейно-
архівного комплексу «Меморіял жертв політичних репресій» і ста-
ла співзасновником Музею. Підтримують його і Міністерство 
культури та Комісія у справах особливо цінних об’єктів культурної 
спадщини народів Російської Федерації при Президентові 
РФ. Цей Меморіяльний музей має статус особливо цінного 
об’єкта історичної спадщини Російської Федерації. 

Третє – кошти. Ніхто Пермському «Меморіялові» не дає 
грошей просто так, «на діяльність». Лише на конкретні справи. 
Пермяки зуміли виграти ґрант на оплату автобусів для екскурсан-
тів-школярів. Вони видають свій Інформаційний бюлетень, мате-
ріяли конференцій, буклети. А ще вони вміють самі працювати і 
заробляти гроші. Запустили в колишній зоні суворого режиму пи-
лораму, узяли ділянку лісу, ріжуть його і пиляють на дошки, які 
потрібні для відбудови огорожі, улаштували майстерню для виго-
товлення необхідних для Музею речей. Щоправда, колючий дріт 
доводиться купувати – його лише на зону особливого режиму 
треба 50 кілометрів… 

Будемо сподіватися, що пожежа в Кучино – лише прикрий 
випадок. Що барак, «де все людською мукою взялось» (В. Стус), 
буде якось відбудовано і Музей далі працюватиме. А ми в Україні, 
яка найтяжче постраждала від російського тоталітаризму, – що ми 
робимо для того, щоб наша історична пам’ять не спала? Мало ро-
бимо, коли «няньки, дядьки отечества чужого», новітні малороси-
москвофіли типу Кучми разом з одвертими окупантами, як-от 
Азаров, знову приторочують Україну до московського сідла, щоб 
знову етапувати незгодних у безкраї простори Росії, де вже канули 
в історичне небуття десятки мільйонів українців. Невже вони га-
дають, що Москва буде до них милостива і залишить їх господа-
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рями та власниками в Малоросійській губернії? Ні ж бо: тут па-
ном хоче бути Іван. Він уже прибирає до рук нашу економіку. 
Зрадників же чекає доля скрипників і любченків, провідників по-
літики Москви – доля постишевих та хатаєвичів. 

Пам’ятаймо, що величезна більшість росіян мислить не так, 
як пермські меморіяльці. Вони нічого й чути не хочуть про якусь 
українську державність. А російські політики-великодержавники 
виражають їхні настрої. Навіть на науковій конференції «Опір то-
талітаризму в Росії (СРСР) 1917—1991 рр.», де М. Горинь і я ви-
ступили з доповідями про український правозахисний рух 70—80-х 
років, були такі російські «вчені», які закликали нас повернутися 
до «слов’янського союзу». І це зразу після того, як російська ра-
дянська імперія у «братніх обіймах» видушила половину українсь-
кого народу… 

1996; червень 1999; жовтень 2000; 
18 жовтня 2003 року. 
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Мордований союз 
 
Я – з наймолодших українських шістдесятників. 
Страсні мої дороги за тринадцять з половиною років неволі ті-

сно переплелися зі страдницькими шляхами багатьох цікавих, на-
віть рідкісних у тогочасному світі людей. Таких для спілкування 
на волі доводилося шукати з ризиком натрапити на провокатора 
чи донощика, а за колючим дротом – ось вони, вже готові, нало-
влені. Таке щастя випадало далеко не кожному з моїх перевесни-
ків, навіть із мого університетського оточення. Тож маю дякувати 
Богові за таку ласку. І маю обов'язок перед людьми засвідчити про 
них так, як воно було, бо пророчо сказано: 

Ще кілька літ – і увірветься в'язь. 
Колючий дріт увійде в сни діточі 
І всі назнаменовання пророчі 
Захочуть окошитися на нас. 

Василь Стус 

Покіс української інтеліґенції 12 січня 1972 року зачепив і мене, 
але не одразу, а коли «підчищали» тих, хто залишився. Чекаючи 
арешту, я ще встиг одержати диплом українського філолога в Київ-
ському університеті і попрацювати в селі вчителем «неперспективної» 
мови. Заарештували мене в день 20-річчя смерти Великого Деспота, 
5 березня 1973 року. Понад рік тримали в слідчому ізоляторі КДБ на 
вулиці Володимирській, 33, – і от 12 квітня 1974 року я прибув ета-
пом в «установу суворого режиму ЖХ-385/19» відомого ДубровЛАГу 
в Мордовії. Село Лісове Теньгушовського району. 
Пустили мене в зону якраз під час обіду – і я був вражений 

великим сірим мурашником, що заюрмився навколо їдальні посеред 
величезної, як мені здавалося після тюремних та етапних закамар-
ків, зони. Великий, незаґратований, лише обгороджений колючим 
дротом та дощатим парканом простір приголомшував і навіть ля-
кав – інстинктивно хотілося затиснутися в якусь шпарку… 

Підходили однаково сірі та бліді стрижені люди, питали, хто я 
та звідки, називали себе – і мене знову проймав острах: як я їх 
розрізнятиму? Але ж ні: в кожного на куртці зліва нашивка з прі-
звищем та написом «отр…» – «отряд», тобто. І бригада. Око філо-
лога зауважило: тут яких ти хочеш націй! Та й за вимовою чути. 
О 17-й годині зона, що здавалася такою великою, раптом запо-

внилася вщерть: прийшла з роботи перша зміна. Після вечері та 
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вечірньої перевірки мене покликали «на чай». За довгим столом 
біля бараку сиділо чоловік двадцять, на столі – трилітровий слоїк 
круто завареного чаю, купка твердих («довгограючих», як там ка-
зали) цукерків. Кожне брало по цукерці – кварта пішла по колу. 
Мене навчили: два ковтки – і передавай далі. Зворушений увагою 
та почестями, я почав був розповідати про свою справу, та мене 
чемно спинили: іншим разом. Згодом я оцінив цей елемент зеківсь-
кої етики: у кожній справі є недомовлене, отже, не треба провокува-
ти новачка на відвертість у такому великому гурті. Розпитували про 
новини: кого посадили, кого зустрічав на етапі. Виявляється, мене 
запросили оце краяни, але є тут і люди з інших громад: литовці, 
євреї, вірмени, молдавани, московські демократи… О, то тут спра-
вжній інтернаціонал! А проте старші українці не вважають за по-
трібне вдаватися до «мови інтернаціонального єднання». Коли я 
відповідав, старанно добираючи російських слів, молодий милови-
дий чоловік із явно не українським прізвищем на куртці – Корен-
бліт – сказав по-українському: «Та ми тут усі українську мову ро-
зуміємо. Говоріть по-своєму. Я, до речі, єврей з України». 
За ближчого знайомства виявилося, що поділ тут не лише на 

національні громади, але й за характером звинувачень. Приблизно 
третину складали партизани та підпільники з Західної України, 
Литви, Латвії та Естонії. Друга третина – звинувачені у співпраці 
з німецькими окупантами, найбільше з України та Білорусії. То 
все старші люди, мають по 15, а то й по 25 років ув'язнення. 
І лише третина – «антирадянщики» різних національностей, го-
ловно «сімдесятники», тобто ті, хто мав статтю 70-у за криміналь-
ним кодексом РРФСР (на Вкраїні – ст. 62). Було трохи невдалих 
утікачів за кордон, зрідка – звинувачені у «зраді батьківщини». 
Серед «антирадянщиків» окремою громадою виділялися євреї, 

що майже всі були посправниками. Так звані «самольотчики», за-
суджені за відомим вироком Ленінґрадського суду 15—24 грудня 
1970 року. Тоді рідко кому вдавалося виїхати з СРСР – імперія не 
відпускала «рабсили». А євреї, відчувши потяг до землі предків та 
бачачи свою безперспективність у цій державі, стали масово пори-
ватися з неї. Тож група відчайдухів зважилася на таке. Закупили 
всі квитки на 12-місний пасажирський літак АН-2 з Ленінґрада на 
Приозерськ із наміром повернути його на Швецію. А там що вже 
буде. Мали свого пілота Марка Димшиця. Але знайшовся зрадник – 
і їх усіх «пов'язали» в аеропорту. Марк Димшиць і Едуард Кузнє-
цов дістали смертну кару, згодом її замінено 15-ма роками особ-
ливого режиму. Вони сидять тут недалеко, в Сосновці. У цій 19-й 
зоні з «самольотчиків» є художник Борис Пенсон (10 років), зубний 
лікар Михайло Коренбліт (8 років), зубний технік Анатолій Азерні-
ков (3 роки), Лассаль Камінський (4 роки), Михайло Ґольдфельд 
(3 роки). У зоні ЖХ-385/3-5 утримують Ізраеля Зальмансона, там 
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же поруч, у жіночій зоні, – його сестру Сільву. На особливому ре-
жимі є ще два неєвреї-«самольотчики» – росіянин Юрій Фьодоров 
(15 років; згодом ми сиділи з ним в одній камері на Уралі, казав: 
«Сів не в свій трамвайчик…») та українець Олекса Мурженко 
(14 років). Ці двоє відсиділи «до дзвінка». 
Я швидко увійшов у курс зонівських справ і вже за декілька мі-

сяців був за свого в дисидентському колі, хоча, зрозуміла річ, не 
все всім там довіряли. Діяло правило з Декалогу українських наці-
оналістів: «Про справу говори не з тим, із ким можна, а з тим, із 
ким треба». 
Поставили мене до тяжкої роботи в котельню, де треба було 

працювати в три зміни. Не міг я ні спати, ні їсти – геть занеміг. 
Став домагатися лікарні. Домігся. Лікарня була одна на три зони, і 
через неї між ними здійснювався зв'язок. Другий канал – карцер 
у нашій зоні, також один на три табори. 26 серпня, напередодні 
мого від'їзду до лікарні, підходить до мене Кронід Любарський 
(московський демократ, астроном, з кола А. Д. Сахарова) та й пи-
тає, чи можу я говорити англійською. 

– Дуже обмежено. 
– Завтра ви їдете до лікарні. У воронку з вами повертатиметься з 

карцеру в свою зону Ізраель Зальмансон. Треба дещо йому сказа-
ти, але так, щоб сучня не зрозуміла. І нікому не кажіть про це: 
надто свіжа інформація. Кому треба, ми тут самі скажемо пізніше. 
Давайте вивчимо цю фразу… А ще треба передати Костеві Діденку 
в лікарню цукерки. Тільки не з'їжте та не замініть іншими. 
Влітку 1974 року Брежнєв затіяв був торги з президентом США 

Ніксоном за статус найбільшого сприяння СРСР у торгівлі. Потім 
зайшло про нараду глав європейських держав у Гельсінкі. Розмін-
ною монетою в торгах виступали політв'язні. Ходили чутки, що є 
список на 70 осіб, яких от-от мають відпустити з умовою, що во-
ни виїдуть за кордон. У ньому всі «самольотчики». Влітку раптом 
стали давати в їдальні людський, а не зеківський хліб. Двічі на 
тиждень варили рисову чи манну кашу. Декілька разів дали по 
огірку та помідору. Багатшим став «ларьок», де можна було купи-
ти продуктів на 7 рублів на місяць. Стали пропускати листи з-за 
кордону. Навіть із такою адресою: «СССР, Саранск, Азерникову» 
(Саранськ – столиця Мордовії). Казали, що в Барашево Тєньгу-
шовського району, у 3-й зоні, хтось із євреїв навіть одержав був 
з-за кордону листа з такою адресою: «Ментовская АССР, Душе-
губский район, поселок Парашево». Але скоро це скінчилося. «Ґо-
сподін Нєт» (міністр закордонних справ СССР А. А. Громико) на 
черговій зустрічі з американцями сказав: «Ви нас неправильно 
зрозуміли. Нічого ми вам не обіцяли». 
Коли наступного дня у воронку я сказав Ізраелеві, що його 

сестра Сільва звільнена щойно 24 серпня і вивезена за кордон,  
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а заразом і литовський моряк Сімас Кудірка, то він, не стримав-
шись, аж підскочив, немало подивувавши тим старих зеків, що 
їхали з нами. 
Мордовські концтабори, за переказами, були чи не першою 

новобудовою більшовицької влади. Принаймні, на одній зі стан-
цій залізничної гілки, що рясно обросла концтаборами, я бачив 
меморіяльну дошку: «залізний лицар революції» Фелікс Едмундо-
вич Дзержинський побував тут у 1918 році. Чому? Мабуть, курував 
цю новобудову. 
За хрущовської «відлиги», коли політв'язнів із мільйонів лиши-

лося десятки тисяч, їх зосередили саме в Мордовії. На початку 
70-х років нас було близько тисячі – тут, у Мордовії, три табори 
суворого режиму, жіночий та особливого режиму, три табори су-
ворого режиму на Уралі та Володимирська в'язниця. Я кажу тільки 
про тих, хто мав політичні статті від 56 до 64 КК УРСР. А ще ба-
гатьом фабриковано кримінальні справи, чимало було «наклепни-
ків (ст. 187-1), яких тримали у кримінальних зонах. А скільки зне-
магало у психіатричках… 
Мордовські концтабори стали для місцевого зрусифікованого й 

деморалізованого населення постійним місцем роботи, ба, своєрід-
ним колгоспом, звідки можна було тягнути все, що потрібно. 
Найбільшим начальником у селі був «хазяїн» табору. За зроблену в 
зоні особисто для наглядача, майстра чи начальника роботу або 
річ вони розплачувалися дозволом винести з побачення шматок 
ковбаси. Дехто вдовольнявся чаєм, що в зонах є своєрідною валю-
тою. Ще інші брали гроші. Була навіть такса: скажімо, зі 100 пе-
реданих у зону рублів собі забирали 25. Проворніші політзеки ста-
ли використовувати ці людські слабини, щоб відсилати на волю та 
діставати з волі інформацію. Деякі канали постійно діяли впро-
довж років. На волю пішло багато вироків: хай вони і сфабриковані, 
але розумні люди у світі бачили, за що і як судять в СРСР. Хтось 
запропонував був і мені передати свій вирок, але я його не мав, бо 
перед етапом начальник слідчого ізолятора КДБ УРСР підполков-
ник Сапожников забрав його в мене. Надто інформативний, цілих 
53 сторінки тексту на трьох із Євгеном Пронюком та Василем Лі-
совим. Значно пізніше я довідався, що «господарем» одного з та-
ких каналів зв'язку був тихий та спокійний Борис Пенсон, що на 
нього дехто нарікав, чого це він, мовляв, так рідко бере участь у 
колективних акціях протесту. Покликається на великий термін, на 
здоров'я… 
У ті роки українські (точніше, антиукраїнські) журнали та ґазе-

ти на кшталт «Жовтня» та «Радянської України», часто друкували 
фейлетони на тему «союзу тризуба і зірки Давида». Це була для 
нас хоч і викривлена, але інформація. Той союз тоді справді міц-
нів і на Заході, в діаспорі, і на Сході – в концтаборах. Ходила 
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чутка, що в Тель-Авіві споруджено пам’ятник митрополитові Анд-
рею Шептицькому. А тут у нас чи не найкращі стосунки саме з 
єврейською громадою. Бо в нас спільний ворог: російська імперія 
під назвою СССР. Не лише спільні «чаї», але й спільні голодівки, 
одночасні заяви протесту зміцнювали цей союз. Ефект ці акції 
мали лише тоді, коли на волю виходила інформація про них, і цим 
ми найчастіше завдячували саме євреям. 
Лассаль Камінський днями звільняється. Заварив чаю, покли-

кав нас, українців. Каже: «Звичайно, якщо виклик буде завтра, то 
я виїду вчора». Сучня сичить, що українці цілувалися з євреями, 
угору руки піднімали, просили, щоб Ґолда Меїр (тоді прем’єр-
міністр Ізраїлю) і їх визволила. 
Ширше, ніж у нас, листування, ширший міжнародний резонанс 

їхньої справи, велика моральна підтримка в Ізраїлі додавала «са-
мольотчикам» духу, робила їх оптимістами. Пам'ятаю, Михайло 
Коренбліт якось казав, що нинішнє покоління євреїв живе у щас-
ливий час, бо після двотисячолітнього розсіяння і нищення народ 
нарешті має змогу відбудувати свою державу. За таку справу не шко-
да і вмерти. Хіба ж не втішно читати в злостивому фейлетоні, що 
«кнесет (парламент Ізраїлю) в повному складі пішов проливати 
сльозу коло Стіни Плачу» за цих ось «кримінальних злочинців», які 
ціною самопожертви пробили дорогу на волю тисячам євреїв? 
Втішно було Борисові Пенсону одержати з-за кордону конверта, на 
якому марка з його картиною чи портретом. Нам, українцям, нічого 
схожого не пророкували тоді ніякі пророки. Єдиною нашою втіхою 
було усвідомлювати, що маємо чисте сумління перед Україною. 

30 жовтня 1975 року за різку заяву протесту у зв'язку з Днем по-
літв'язня СРСР мене відправили в зону ЖХ-385/17а, село Озерне 
(по-мордовському Умор. Мій батько, хай царствує, сказав був на 
побаченні: «Які тут назви все страшні: Умор, Мордовія, Теньгу-
шово. Душогубські якісь».) Це було покарання. Режим там теж 
суворий, але він ніколи в російських тюрмах не бував усюди одна-
ковий, бо залежав від настанов кагебіста, а ще від місцевого само-
дура. Тут такими самодурами були «землячок із цинковими ґудзи-
ками» капітан Олександр Зіненко та його підручний лейтенант 
Улеватий. Та ще наглядач із характерним прізвищем Кишка. 
Зона ця була зовсім маленька, всього на 70 в'язнів. З українсь-

ких «антирадянциків» – жодного. Але першого ж дня до мене пі-
дійшов чоловік і привітався по-українському. Михайло Хейфец, 
літератор із Ленінґрада. Ага, це той Хейфец, що, як я чув, написав 
есей про Йосифа Бродського і оце сидить за нього. За ближчого 
знайомства я дізнався, що Хейфец на 15 років старший за мене, 
1934 року народження. Студіював російську філологію в педінсти-
туті ім. Герцена. Учителював, на заклик партії їздив піднімати ці-
лину (у Казахстані теж учителював). Навчався в аспірантурі, звід-



 305

ки його виключили. Знову працював у школах Ленінграда, але 
тяжко йому було лукавити перед школярами, то він пішов на літе-
ратурні заробітки. Зокрема, написав книжку якогось ґенерала, а 
той навіть не зазначив, чий це «літературний запис». 
Знаючи і глибоко розуміючи поезію, Хейфец зумів прочитати у 

віршах Бродського те, що в них лише проступало: чехословацькі 
події 1968 року. Кілька розмов, кілька записів – і маєш термін 
4 роки ув’язнення та 2 роки заслання. Але такий поворот долі 
Хейфец сприйняв як творче відрядження, як щасливий шанс для 
письменника: до рук пливе неоціненний матеріал! Тільки треба 
його випробувати на собі… Він мав необачність сказати про це 
слідчому, через що в таборах за ним стежили особливо пильно. 
Ходив ото собі пан Михайло попідтинню у вільний від роботи 

час, запхавши руки в рукава бушлата. А бушлат той на ньому як 
на городньому лякалі, шапка як на кілку, човгає шкарбунами… 
Ми там шили робочі рукавиці – то й вони в нього з-під машинки 
виповзали, як роздушені жаби. «Ви, пане Михайле, мабуть, і є 
отой легендарний Вічний Жид», – казав я йому. Але якої високої 
проби проза виношувалася отам попідтинню, а потім цілими ка-
валками нашвидкоруч записувалася і йшла до схову, бо втримати 
при собі щось писане було часами просто неможливо. Ось його 
зупинив просто серед двору лейтенант Улеватий. Щось питає чи 
розказує, а руки тим часом механічно шастають по зекових ки-
шенях. Дістає записника, гортає, кладе назад, – чоловік на роботі, 
і пан Михайло до цього ставиться спокійно, з розумінням. 
Ми близько зійшлися на ґрунті спільних філологічних інтере-

сів. Хейфец жваво цікавився Україною. Не без того, щоб полег-
шити мій душевний стан і дати мені нагоду виговоритися по-
рідному, адже мене в 17-у зону привезли на самотність, почувався 
я там набагато гірше, ніж у 19-й. Хейфец просив мене розмовляти 
з ним українською, як це перед тим велося в нього з Зоряном 
Попадюком, щойно спроважденим звідси до Володимирського 
централу. Я читав Хейфецові Шевченкові та інші вірші, ділився з 
ним нашими національними проблемами: становище мови, куль-
тури, моральні проблеми підневільного народу. Хейфец цікавився 
українськими справами, його бачення «збоку» й мене цікавило. 
Він пробував читати по-українському, часом питав мене значення 
окремих слів. Я говорив повільно та виразно, паралельно перекла-
даючи окремі слова. 
У лютому – травні 1976 року я був у лікарні, а коли повернув-

ся до 17-ї зони, то сюди вже привезли після операції на шлунку 
Василя Стуса. Тепер він мав в особі Хейфеца доброго бесідника, 
інтерес Хейфеца до України зріс, бо він побачив, хто з ним поруч. 
Вражала його феноменальна обізнаність і пам'ять, та невдовзі 

здивував він мене ще більше. 
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Десь улітку під час тотального шмону (обшуку) у Стуса забрали 
зошит із віршами та оголосили, що знищили його як такий, що не 
становить цінності (!!!). Схожі «вироки» були тоді винесені й у жі-
ночій зоні малюнкам Стефанії Шабатури, віршам Ірини Кали-
нець, вишивкам Надії Світличної. Можна уявити собі становище 
митця, твір якого розтоптали брудними наглядацькими чоботись-
ками – це як матері дізнатися про вбивство дитини… Та ось під 
великим секретом Михайло каже мені та Романові Семенюку (по-
встанець, 28 р. ув’язнення), що в нього збереглися чернетки Васи-
левих віршів: він перед обшуком узяв їх прочитати. Щоб і цих не 
забрали та не знищили – треба їх вивчити напам'ять. Ми з паном 
Романом устигли списати хіба декілька, як мене взяли на етап до 
Києва, «на промивку мозгов». Повернули до Мордовії через два 
місяці, але вже в 19-у зону, бо 17-у влітку ліквідували. Приносить 
мені Хейфец зошита, списаного його кострубатим скорописом, і 
просить переписати начисто, потім ще диктує мені з пам'яті зо два 
десятки віршів такою ж кострубатою українською мовою, а я за-
писую їх, виправляючи. 
Та скоро з лікарні повернувся Василь і сказав, що це йому 

«помилково» оголосили про знищення зошита. Отак познущалися. 
Тоді я, криючись, про всяк випадок переписав своєю рукою увесь 
той Стусів білий зошит, а також продублював більшість віршів 
содою в журнальних вирізках, поміж рядків. На початку 1977 року 
я все те цілком легально вивіз із зони. 
А ще мені Хейфец розповідав, що на побаченні він прочитав 

був з пам’яті своїй дружині Раїсі (вона росіянка) вірш Стуса, де 
йшлося про дружину. Може, цей: «Дозволь мені сьогодні, близько 
шостої…». Раїса сказала: «Та вона щаслива жінка! Він зробив її 
безсмертною». 
Ці випадки я розповідаю як приклади справжнього інтернаціо-

налізму. 
Свої енциклопедичні знання та феноменальну пам'ять Михайло 

Хейфец використав найкращим чином: за кожен рік ув’язнення – 
по книжці. Ще не скінчився термін ув'язнення, як на Заході ви-
йшла його книжка «Место и время», де багато добрих слів сказано 
й про нас, українців. (Уже вдома, 1977 року, я чув по радіо «Сво-
бода» й про себе.) 1983-го року у видавництві «Сучасність» вийш-
ла його книжка спогадів «Українські силуети», російською і украї-
нською мовами. Ми, українці, вміли багато вистраждати в 
концтаборах, але не зуміли про це написати. Дяка євреєві Хейфе-
цу: досі ніхто ліпше про нас не написав. (Див. альманах «Поле від-
чаю і надії». Упорядкування Романа Корогодського. Київ, 1994, с. 
137-392. Також: Михаил Хейфец. Избранное. В трех томах. Т. 3. 
Харьковская правозащитная группа. – Харьков: Фолио, 2000.) Це 
живі, психологічно і фактологічно достовірні портрети ще тоді 
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живих українців Василя Стуса і В’ячеслава Чорновола, також Ми-
коли Руденка, Зоряна Попадюка, які продовжували сидіти за ста-
рими та новими вироками. Це чи не найліпше свідчення про 
український рух опору 70-х років. У нарисах «Святі старики Укра-
їни» та «Бандерівські сини» маємо історично правдиве свідчення 
про повстанців Миколу Кончаківського та Петра Саранчука, про 
лідера Українського Національного Фронту (1964—1967) Дмитра 
Квецка. Нарис про мене називається «Василь Овсієнко – мученик 
ҐУЛаґу». Є там деякі фактичні неточності, втім, не суть важливі 
для психологічної характеристики мене. А з характеристикою спе-
речатися негоже: таким він мене сприйняв. 

9 лютого 1977 року мене повезли спецконвоєм до Житомира. 
За місяць до кінця терміну, щоб випустити на місці прямо під ад-
міністративний нагляд. А то зеки, звільняючись, стали як на про-
щу їздити в Москву до А. Д. Сахарова та давати там інтерв’ю. Ми-
хайло вийшов 1978 року на заслання в Казахстан, у м. Єрмак. 
Я зав’язав з ним жваве листування, аж поки мене на початку 
1979-го знову ув'язнили. 
Ще й у неволі дістав я від Хейфеца гарного листа і фотокартку, 

де він удвох із дружиною Раїсою – вона, як декабристка, забрала 
обох доньок та й поїхала до нього в Єрмак. Писав, що звертався 
він до КГБ УРСР з листом на захист мене. Але влітку 1979-го – 
як відрізало: мені готували нову «справу» (вона затримала мене  
в неволі аж до 21 серпня 1988 року). 
Тим часом почув я, що Картер виміняв останніх «самольотчи-

ків» – євреїв Димшиця і Кузнєцова, а також нашого Валентина 
Мороза та ще когось за двох радянських шпигунів, засуджених у 
США на 30 років. 18 червня 1979 року Брєжнєв і Картер смачно 
поцілувалися, підписавши договір ОСО-2 (Обмеження стратегіч-
них озброєнь), – і тюрма народів затверзлася ще майже на деся-
тиліття… 
У березні 1980 року Хейфец закінчив свої «радянські універси-

тети» і виїхав на батьківщину предків. Видав там, крім згаданих, 
ще книгу «Военнопленный секретарь» про Паруйра Айрікяна – 
лідера Національної об'єднаної партії Вірменії, постать виключно 
талановиту і колоритну; «Глядя из Ерусалима», «Цареубийство» – 
про знищення родини російського імператора. У 1982-90 роках 
був науковим співробітником Єрусалимського університету, потім 
видавав разом із Едуардом Кузнєцовим газету «День», виступає по 
телебаченню – він став одним з провідних журналістів в Ізраїлі. 
Уже за незалежності України ще один великий поборник пола-

годження українсько-єврейських стосунків Яків Сусленський, теж 
радянський політв'язень, який, звільнившись, виїхав до Ізраїлю, 
створив там товариство «Ізраїль – Україна», затіяв українсько-
ізраїльську конференцію в Єрусалимі, куди було запрошено, між 
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іншими, дев’ятьох колишніх українських політв’язнів, у тому числі 
й мене. Тоді, у вересні 1992 року, я побував у найсвятіших для 
християнина місцях: у саду Гетсимаському, пройшов Via Dolarossa, 
був у Храмі тіла Господнього, на Голгофі і навіть у Гробі Господ-
ньому. Кажу, що мій шлях до Єрусалима пролягав через Мордо-
вію та Урал. 
У Єрусалимі мені пощастило знову зустрітися з Михайлом 

Хейфецом. У саду побіля університетського гуртожитку сиділи ми, 
колишні співв'язні Євген Сверстюк, Зіновій Антонюк, Євген 
Пронюк, Олекса Різників, Богдан Ребрик, Михайло Горинь, Яків 
Сусленський, Ар’є Вудка, Семен Могилевер, Михайло Хейфец. 
Читали вірші Василя Стуса, згадували не такі вже й давні часи, 
коли разом голодували й чаювали, коли з великим ризиком готу-
вали для передачі на волю скупу інформацію і заяви, за віщо нас 
знову карали, коли шкварчали українські (точніше, антиукраїнсь-
кі) газети й журнали про «союз тризуба та зірки Давида». Оце він і 
є – наш союз проти Імперії Зла. 

1993 року я одержав листа з Ієрусалима. Хейфец писав, що 
розпочав нову книгу: «Нашел документы о жизни замечательного 
парня. Он прожил 38 лет й был расстрелян на Колыме в 1942 г., а 
до этого отсидел по первому заходу 6 лет й по второму – 5, итого 
11, ну а в третий раз, естественно, расстреляли. Он был всесторонне 
талантлив – экономист и скрипач, переводчик и композитор, ху-
дожник и прозаик. В общем, хочу оставить о человеке след». 
Ця людина – Веніамін Бромберґ. Народився в 1904 році в 

Херсоні, заарештований уперше в Одесі в 1926 році як активіст 
партії «Югенд Це Ес» («Молоді сіоністи»). Хейфец просив мене 
поклопотатися перед Службою Безпеки України про доступ до 
справи Бромберґа, якщо вона збереглася. Як співголова комітету 
«Гельсінкі-90» я зробив такий запит. Справа ця є у Києві, СБУ 
надала такий дозвіл і я радий був приймати Михайла в себе. На 
подяку 17 вересня 1998 року він привіз мені свою книжку про Ве-
ніяміна Бромберґа «Воспоминаний грустный свиток», що вийшла 
в Єрусалимі 1996 року. 
На День прав людини 2000 року ми ще раз мали добру нагоду 

вітати Михайла Хейфеца в Києві: презентували його тритомник, 
виданий Харківською правозахисною групою. 29 червня 2002 року 
приїздив він до Харкова на запрошення Сохнуту читати лекції – і 
ми з Зоряном Попадюком та Ігорем Кравцівим прийшли на зу-
стріч з нашим другом. 

Грудень 1993, 2004. 
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Козацька матір 
 
Оксана Яківна Мешко, яка полишила нас 2 січня 1991 року на 

86-му році життя, була однією з найсвітліших особистостей нашо-
го часу. Ця жінка вчинила подиву гідний спротив цілій Імперії 
Зла спочатку з мусу самозахисту, а потім вийшла в організатори 
цілеспрямованої боротьби за права людини і права народу, відомої 
в нашій історії як гельсінкський рух. Вона стала однією з найви-
датніших діячок українського національно-визвольного руху 60—
80-х років. 
Доля її родини показова як приклад нищення українства оку-

паційною російською владою, яка називала себе радянською. На-
родилася Оксана 30 січня 1905 року в містечку Старі Санжари над 
Ворсклою на Полтавщині в малоземельній хліборобській, колись 
козацькій родині, що уникла покріпачення, а тому зберегла не-
скорений дух. Дівчині ледь виповнилось п'ятнадцять, як почалися 
для неї криваві порахунки з принесеною в Україну на російських 
багнетах більшовицькою владою. «Весною 1920 року військовий 
червоний загін, – розповідає О. Мешко у спогадах «Між смертю і 
життям» (с. 3—4), – зганяв до волости людей на сходку. В пока-
ру за невиконання продподатку брали заложників. У число залож-
ників потрапив і мій сорокалітній батько Яків Мешко не відомо, 
за якою ознакою: чи то за рахунком десятого, чи близько в колі 
стояв, чи накинув оком напасник, бо не був заборгований волості. 
Погнали заарештованих в Губчека… Розстріляли батька в Харкові, 
на Холодній горі, у грудні 1920 року (так було зазначено в довідці). 
По арешті батька розпочалося переслідування місцевою владою 
рад нашої родини і родичів – незаконні реквізиції продуктів, худоби, 
господарського реманенту…» Невдовзі від руки активіста-бандита 
загинув 17-річний брат Євген, член «Просвіти», режисер її худож-
ньо-драматичного гуртка. «Гонимі й переслідувані уламки нашої 
родини – дві сестри Віра і Катерина та брат Іван – розбрелися по 
світу, хто куди». (Там само, с. 4) 

1927 року Оксана Мешко вступила на хімічний факультет Ін-
ституту народної освіти в Дніпропетровську і таки зуміла закінчи-
ти його 1931 року попри кількаразове виключення «за соцпохо-
дження». Затиснувши в кулак нерви, знову й знову добивалась 
поновлення, бо не була з «експлуататорів». Готувалася до екзаме-
нів екстерном, не маючи ні стипендії, ні гуртожитку, але до ком-
сомолу таки не вступила. 
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У роки навчання Оксана Мешко одружилася з інститутським 
викладачем Федором Сергієнком, колишнім членом Української 
комуністичної партії, яка ледве чи не вся в 1925 році сиділа на 
Холодній Горі в Харкові – Федір теж. Лідери КПУ, ніби «попут-
ної» КП(б)У, звідти не вийшли, а рядових «боротьбистів» випус-
тили, щоб винищити пізніше. Не судилося Оксані звідати сімей-
ного щастя: «Двох своїх синів, Євгена і Олександра, народження 
1930 і 1932 років, ростила в лихі часи штучного голоду в Україні 
на пайку по карточній системі, в задусі сталінського беззаконня, 
страху й загальної подавлености у громадському й суспільному 
житті країни». 
На початку 1935-го Федора Сергієнка знову заарештували. 

«Другий його арешт був стільки ж несподіваним, як і безпричин-
ним», – пише О. Мешко (Там само, с. 5). 
Майже рік дружина мусила оббивати пороги різних установ. 

Дійшла навіть до ґенерального прокурора республіки. Справу 
врешті повернули на дорозслідування, і через 9 місяців Федора 
Сергієнка випустили з-за ґрат. Та, ніби визволившись, чоловік 
мусив зійти геть з України. Опинившись на волі, він не міг улаш-
туватись у Дніпропетровську на роботу. Поїхав на Урал. З двома 
синами та мамою Марією мусили пхати біду самі. 

1936 року Оксаниного дядька Олександра Янка, колишнього 
члена Центральної Ради та урядовця Директорії, члена Київської 
спілки політкаторжан, як і майже всіх її членів, заарештували «за 
потерю бдительности». На допитах йому, «людині могутнього духу 
й тіла, катуючи, повибивали зуби, потім вивезли невідомо куди 
без права переписки» (Там само, с. 6). Він помер, згідно з реабілі-
таційною довідкою, 1946 року вільним. 

1937 року за «аґітацію» під час військової служби розстріляно 
двоюрідного брата Євгена Мешка. Тоді ж у Харкові заарештовано 
другого дядька Оксани – інваліда праці Дмитра Янка (подальша 
його доля невідома). 
Родичка стількох «ворогів народу» не могла залишатися в ра-

дянській установі – 1937-го її «за скороченням» звільнили з Ін-
ституту зернового господарства, де вона працювала у хімлаборато-
рії. Забрала Оксана старшого сина Євгена й поїхала до Тамбова, 
де вже прижився її чоловік. Згодом привезла туди й меншого Оле-
ся. Думалося замкнутися в родинному колі. Там застала сім’ю 
війна, яка одразу забрала 11-літнього первістка – він загинув під 
час німецького бомбардування. Невдовзі мобілізували до діючої 
армії чоловіка. Удвох із маленьким Олесем опинилася Оксана 
Мешко в розбурханому війною людському океані… 
У травні 1944 повернулася Оксана Яківна з сином Олесем до 

Дніпропетровська і застала там саму неньку Марію. Інвалідом по-
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вернувся з війни чоловік. Ще гриміла на німецькій землі канонада 
Другої світової, коли сім'я Мешко-Сергієнко зібралася в Києві. 
Туди ж восени 1946 року прибилася з Рівненщини старша сестра 
Віра Худенко. Війна відчахнула сестриних двох дорослих синів, 
невістку, чоловіка. Старший син її Василь, до війни студент, по-
трапив до німецького полону, втік і загинув у лавах Української 
Повстанської Армії. Сусіди-інформатори накликали енкаведистів: 
одного дня Віра зникла – пішла на вулицю й не повернулася. Ок-
сана кинулася на розшуки. Майже півмісяця моталася вона по 
лікарнях, моргах, міліцейських відділеннях, прокуратурах, поки не 
натрапила на Вірин слід: «Мої турботи про сестру, елементарне 
людське ставлення до людини в біді вирішило трагічний напрямок 
моєї долі, долі мого 13-ти і піврічного сина і беззахисної старої мате-
рі, – напише на схилі літ Оксана Яківна. – 19 лютого 1947 року 
на Львівському майдані серед дня три чоловіки в білих кожухах 
силоміць запхали мене до легкової машини і привезли у внутрі-
шню тюрму КГБ на Короленка, 33. Пред'явили ордер на арешт і 
після знущальної процедури «особистого» трусу загнали в бокс, 
місткістю в одежну шафу, але вищу, темну, із зачиненою кватир-
кою вгорі і маленькою електролампою. Далі перший допит, потім 
тюремна камера, темна сира одиночка». (Там само, с. 8) 
Оксані Мешко пред'явили звинувачення у намірі разом із сест-

рою Вірою вчинити замах на першого секретаря ЦК КП(б)У Ми-
киту Хрущова. Проте вона вперто це відкидала. «Не призналась я і 
після 21 доби слідства без сну, що здійснювалося в такий спосіб: 
нічні допити починалися через 30—40 хвилин після «отбою», кін-
чалися за годину, часом менше, перед «підйомом»… Удень пиль-
нував «вовчок», щоб бодрствувала і не дрімала. Можна було сидіти 
на ліжку, але не лежати. За «клювання носом» саджали до карцеру 
в холодний підвал і забирали верхній теплий одяг. Карцер без лі-
жка і «тюфляка», пайок – 300 г хліба і двічі окріп. Часом за дрі-
мання саджали в бокс, де швидко бракло повітря, і я непритомні-
ла…» (Там само, с. 8). 
Попри всі катування, Оксана Мешко не зломилася і не підпи-

сала скремзаних слідчим «чистосердечних признаний»: «Я лиши-
лася незворушною, приготувавшись до найгіршого кінця, аби 
тільки не посвідчити, чого від мене так довго вимагали. Разом із 
сестрою нам було близько 90 років, вік досить поважний, щоб 
кінчати митарювання на нашій грішній землі, але треба з честю й 
гідністю» (Там само, с. 10). 
Через сім місяців сестрам зачитали у Лук'янівській тюрмі поза-

очний вирок ОСО МГБ СССР: 10 років виправно-трудових таборів. 
Ціною семиденного голодування Оксані Яківні вдалося вибити 

належне їй по закону побачення з сином і матір'ю. «Через дві сіт-
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ки очима уп'ялися ми одне в одного. Намагаючись бути спокій-
ною, передавала я свого сина у дбайливі руки сердешної матері – 
хворої старої жінки. Мама трималася мужньо. На кількаразове 
питання сина Олеся, на скільки мене засуджено, відповіла аж на 
кінець побачення. Олесь протяжно вимовив: «десять років», а тоді 
раптом голосно заплакав; мама рвонула двері до кабінки, що була 
нашим бар'єром, я розчинила двері і в тісних сутичках сплелись 
ми в обіймах утрьох, в розпачі і сльозах. Затиснутий наглядач лед-
ве виштовхав мене, а мама вийшла з онуком сама, спотикаючись, 
похилена…» (Там само, с. 10-11). 
Не прийнявши від мами теплого одягу, повезли 42-річну жінку 

етапом у чому була на Ухту в Комі. Про свої поневіряння у гула-
гівському пеклі Оксана Яківна розповіла в написаному в 70-х ро-
ках автобіоґрафічному нарисі «Між смертю і життям». Цей зво-
рушливий людський документ і, водночас, документ епохи, в 
якому віддзеркалилася доля цілого народу, читається з клубком 
під горлом. Це правдивий погляд українки на потворний світ, ви-
творений чужинецьким духом, насильницькою, ворожою людині 
ідеологією. Шкода, що спогади О. Мешко донині лишаються фак-
тично невідомими в нашому народі – видана в НВП «ЯВА» 
1991 року напівсамвидавським способом, невеликим накладом, 
книжка швидко стала бібліоґрафічним раритетом, майже недосту-
пним для загалу. Зауважимо, що книжка ця раніше вийшла анг-
лійською мовою: Between death and life. By Oksana Meshko. 
Translated from Ukainian by George Moshinsky. N. – Y. Toronto – 
London – Sydney: 1981. P. 171, а взимку 1978-79 рр. читалася вона 
по радіо «Свобода». 
Ось як пише Оксана Яківна про сільгоспзону на Ухті: «Ми хо-

дили на роботу і з роботи як очманілі – такі втомлені й голодні. 
Голод так допікав, що не можна було думати про щось інше» (Там 
само, с. 17-18). Про кар’єр, де била і вантажила камінь: «…Ми бу-
ли звільнені від усього. Вже не було ні гострого розпачу, ні страху, 
ні туги за рідними, за дітьми своїми. Був тільки голод і була втома 
і той повільний стан переходу в духовне небуття через всепогли-
наючу апатію» (Там само, с. 22). «На продукційному пайку з дия-
вольським розрахунком «на износ», з максимальним терміном 3–
5–10 років – тривалість життя очевидно вирахувано на теоретичну 
людську «особь» як біологічну одиницю – отже завжди голодні, а 
значить, виснажені і тому кволі й хворі, ми повинні були працю-
вати «до труни, до німої снаги». Оце саме так виглядало оте наше 
смертовбивче коло! – І ніхто не смів з нього вийти до останнього 
подиху…» (Там само, с. 43). 

1954 року комісія ЦК КПРС нарешті комісувала Оксану Яківну 
як недужу: її випустили з-за колючого дроту на заслання. Щоб 
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повернутися додому, вимагалося згоди рідні на її утримання. Син 
Олесь негайно надіслав такий документ, але пашпорт вона одер-
жала аж у 1956 році. У червні добилася в куфайчині до Києва, де 
вклонилася могилі матері-страдниці на Байковому кладовищі (по-
мерла вона 13 листопада 1951 року). У кімнатці на 4,5 метра бився 
з нуждою та хворобами 24-річний син-студент. 

11 липня 1956 року полковник юстиції Захарченко, вручаючи 
Оксані Мешко реабілітаційне посвідчення, з ноткою щирости ска-
зав: «Родина просит извинения. Не пам'ятайте заподіяного вам 
зла. Бажаю вам щастя і будьте дужі» (Там само, с. 57). Через два 
роки як реабілітованій надали їй кімнатку на 12 метрів. А по сме-
рті Федора Сергієнка стали мати з сином жити у приватній бать-
ківській садибі на Куренівці, по Верболозній, 16, де почали зводи-
ти хату. 
Дорогою ціною діставалося місце під сонцем, а не легше – ду-

ховно-моральні контакти. Хрущовська лібералізація трохи вивіль-
нила творчу енергію жміньки вцілілої інтеліґенції старшого поко-
ління, але вона породила й нове покоління – шістдесятників, які, 
за висловом поета Миколи Вінграновського, «наросли з малих, 
худеньких матерів в саду порубанім». Несміливо піднімалася завіса 
над недавньою ганебною минувшиною. Люди збиралися біля па-
м'ятників Шевченкові, Франкові, на літературні вечори, які ніким 
не санкціонувалися, але й, на диво, не заборонялися. Десятки їх 
організовувала й Оксана Яківна, кожного разу в несподіваних міс-
цях: у заводських клубах, будинках культури, школах. Якось 
1969 року вона звернулася до Євгена Сверстюка, щоб написав 
сценарій вечора Івана Котляревського до його 200-річчя. Сверс-
тюк написав статтю «Іван Котляревський сміється»: «Вибачте, 
трохи не те, що ви просили…» – «Якраз те, що треба». 
Відчинилися гостинні двері приватного етноґрафічного музею 

великого подвижника української культури Івана Макаровича 
Гончара. На схилах Дніпра проводив репетиції гнаний хор «Гомін» 
Леопольда Ященка. То там, то сям публікувалися «крамольні» ві-
рші, забуяв «самвидав». 
Не налякали шістдесятників арешти, що почалися 25 серпня 

1965 року (за ґратами тоді опинилася 21 особа). Навпаки, з'явили-
ся листи на захист звинувачених. Набув великого розголосу фун-
даментальний полемічний трактат Івана Дзюби «Інтернаціоналізм 
чи русифікація?», до підготовки якого був причетний і син Окса-
ни Яківни – Олесь Сергієнко. 
Склалася, починаючи з 1964 року, традиція вшановувати Тара-

са Шевченка в день його перепоховання в Каневі 22 травня 
1861 року. «В цей день збиралася сила людей до парку, – згадува-
ла Оксана Мешко. – По букетику згромаджувалися гори квітів. 
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22 травня 1966 року в товаристві активних шанувальників Тараса 
Шевченка біля пам'ятника був і мій син. З п'єдесталу монумента 
Олесь Сергієнко читав вірші поета. Проте цей вечір був відмінний 
від попередніх двох років: під перехресним вогнем спалахів фото-
апаратів, звукозаписних приладів, цілого наряду міліції і міліцей-
ських «воронків» на університетському майдані (навпроти парку 
Шевченка) та численного загону (в цивільному одязі) недрімаючо-
го ока КГБ і рухомих рацій (підслухові радіомікрофони) по кущах 
парку – ніщо не пройшло поза увагою КГБ, все було документа-
льно зафіксовано» (Там само, с. 51). Тоді кількох осіб, серед них 
Олеся, заарештували на 15 діб, відтак виключили з медінституту. 
Пішов викладачем малювання і креслення в школу, але за виступ 
на похороні 8 грудня 1970 року забитої художниці Алли Горської 
його звільнили з роботи. 
У справі Валентина Мороза в помешканні О. Мешко 2 червня 

1971 року вчинили перший трус. Вигребли все, що здавалося підо-
зрілим. Оксана Яківна запротестувала листом до Президії Верхов-
ної Ради і КГБ. 

Тим часом над невизрілим ще ґроном талановитої й одержи-
мої духом молодої української інтеліґенції нависла загроза нового 
покосу. 

Наприкінці 1971 року молодик із Бельгії, на ім’я Ярослав До-
бош, член Спілки Української Молоді, відвідав у Львові та в Києві 
кількох чільних шістдесятників. Коли повертався назад, його за-
тримали на кордоні в Чопі, вилучили, як сором’язливо написали 
тоді ґазети, «один антирадянський документ». Ним виявилася фо-
топлівка зі Словником українських рим. «Антирадянським» Слов-
ник став лише тому, що уклав його політв'язень Святослав Кара-
ванський. Але привід був. 11 лютого 1972 року ґазети «Вечірній 
Київ», «Радянська Україна» та «Правда Украины» повідомили: «За 
проведення ворожої соціалістичному ладові діяльності і в зв'язку 
зі справою Добоша притягнуті до кримінальної відповідальності 
Світличний І. О., Черновол В. М., Сверстюк Є. О. та ін.» Саме 
так, «Черновол». А за «та ін.» стояли десятки людей, сотні обшу-
ків, тисячі викликів на допити, вигнання з роботи, виключення з 
вузів, викидання з черг на квартири, «та ін». Нікому шпигунства 
не інкримінували, навіть самому Добошеві, якого, розкаяного по 
телебаченню і в пресі, скоро випустили, проте згадані ґазети досі 
не вибачилися за наклеп. 

Покіс почався 12 січня 1972 року – під нього потрапив і Олесь 
Сергієнко. 

22 травня спорожнілим Києвом ішла Оксана Яківна з квітами до 
пам'ятника Шевченкові. Її заштовхали в авто і завезли в КГБ, де в до 
болю знайомих обставинах улаштували допит у справі сина. 
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Обшук за обшуком, виклики в КГБ, допити. І наполегливі на-
магання Оксани Яківни хоча б якось полегшити умови утримання 
в неволі хворого на туберкульоз легенів сина. Це вже була не про-
сто материнська турбота про сина – це ходіння по лезу бритви. Її 
заяви, пристрасні й довершені за стилем, були доказовими, бо 
ґрунтувалися на знанні законів, на залізній логіці й почутті своєї 
правоти й моральної переваги. Це блискучі зразки правозахисної 
публіцистики. Це вже був не просто голос матері на захист сина. 
Це вже була відкрита боротьба за права людини – супроти цілої 
Імперії Зла. Зі власного досвіду знаючи, як страждають люди в 
неволі, вона намагалася допомогти кожному хоч би добрим словом. 
Родинам же політв’язнів вишуковувала, крім доброго слова, ще й 
матеріяльну допомогу, особливо коли треба було злагодити паку-
нок політв’язневі чи їхати на побачення, а не було за що і з чим. 
Здавалося, після 1972 року в порожньому, духовно розгромле-

ному Києві не залишилося жодної живої, не зломленої, не забру-
дненої багном каяття чи окрутенства душі. («Цей погар раю, храм 
зазналий скверни…» – писав В. Стус про Київ 1975 року, коли йо-
го привозили сюди невільником «промивати мізки» в КГБ.) 
І все ж знайшлося в Україні декількаро людей, яких нащадки 

назвуть згодом сумлінням нації. Бо вони засвідчили перед світом, 
що ще не забито в домовину Україну останнього цвяха. У найтяж-
чі часи Україна трималася на одержимих: 

Я на гору круту, крем’яную 
Буду камінь важкий підіймать 
І, несучи вагу ту тяжкую, 
Буду пісню веселу співать. 

Леся Українка 

Серед тих, хто «сіяв квітки на морозі», була й Оксана Яківна 
Мешко, яку весь український – такий невеличкий! – Київ, нази-
вав уже шанобливо «бабою Оксаною». 
Коли 1 серпня 1975 року в столиці Фінляндії голови європей-

ських держав, США й Канади (в тому числі й СРСР), нарешті, 
підписали Прикінцевий акт Наради з питань безпеки та співпраці 
в Європі (НБСЄ), який бодай формально зобов'язував брежнєвсь-
ку кліку дотримуватися Всесвітньої декларації прав людини ООН, 
у колах інтеліґенції зродилася геніальна ідея: створити громадські 
групи сприяння виконанню гельсінкських угод. Така хитрувата 
назва мала прикрити спробу виявляти порушення прав людини й 
оприлюдненя їх. Першою, 12 травня 1976 року, постала Москов-
ська група. Другою – Українська. 
Ось як Оксана Яківна розповіла про це Василеві Микитовичу 

Скрипці в день свого 85-річчя: 
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«До мене прийшов у 1976 році, восени, Микола Данилович Ру-
денко зі своєю дружиною Раїсою з пропозицією вступити до 
Української громадської групи сприяння виконанню гельсінксь-
ких угод. «А решта групи хто?» – питаю. Він каже: «Оце я, а ви 
будете друга». – «Але ж, – кажу, – хто буде носити передачі мо-
єму синові і посилати пакунки?» – Руденко здивувався, але без 
сміху сказав мені: «Боже, Оксано Яківно! Ви така залякана, що 
подумали, що нас можуть заарештувати! Але ж наша Українська 
громадська група буде заснована на Гельсінкських угодах, які 
укладені 1 серпня 1975 року». 

…От я сіла й задумалася. Кажу: «Нас зараз тілько двоє». – 
«Нас буде більше, Оксано Яківно, не бійтеся, що нас двоє. Ми 
тілько складаємо з вами серцевину. Буде більше». Кажу: «Але ви 
знаєте, що всі ми будемо потім заарештовані». – «Та ну, ні!» – 
Тут уже він сміявся. – «Та не будемо ми заарештовані!» – Кажу: 
«Будемо ми заарештовані. Бо вовк линяє, але шкуру не міняє. 
Я оце тепер, товаришу Руденко, захищаючи свого сина і стикаю-
чися з нашими судовими, державними інституціями, з юстицією, 
переконалася, що це те саме: ми будемо заарештовані. Але я вам 
хочу сказати – не смійтеся – я не боюся, що буду заарештована. 
Бо мені навіть краще, щоб я була заарештована, бо мені жити те-
пер тяжко. Я не можу більше так жити». Я згодилася. Я стала дру-
гою» (Свідчу, с.14). 
Як тільки 9 листопада 1976 року радіо «Свобода» повідомило, 

що Микола Руденко на прес-конференції на квартирі Олександра 
Гінзбурґа в Москві (у Києві не було акредитованих іноземних жу-
рналістів) оголосив про створення Української громадської групи 
сприяння виконанню гельсінкських угод – через дві години у ві-
кна його житла в Кончі-Заспі під Києвом, де ночували його дру-
жина Раїса Руденко й Оксана Мешко, полетіла цегла. Жінки зату-
лялися ковдрами й подушками, і все ж таки Оксана Мешко була 
поранена в плече. Так КГБ – досі жартує Микола Данилович Ру-
денко – відсалютував на честь створення УГГ. 
Стоячи на цілком леґальних, конституційних, позиціях (Прикі-

нцевий акт НБСЄ прирівнювався до національного законодавст-
ва), діючи відкрито, Українська Гельсінкська Група збирала й 
оприлюднювала факти порушень прав людини в Україні. Дехто з 
її членів сподівався, що така тактика дасть можливість досить дов-
го прясти – хоча б тонесеньку – ниточку національного спроти-
ву, лише б вона не обірвалася зовсім. Казали, що Оксана Яківна 
трохи покладалася на свої задарма, «авансом» відсиджені 10 років. 
Але вже 5 лютого 1977 року заарештували Олексу Тихого й 

Миколу Руденка, 23 квітня – Миколу Матусевича й Мирослава 
Мариновича, 22 вересня – Гелія Снєгірьова (він, щоправда, фор-
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мально не входив до складу УГГ), 12 грудня – Левка Лук'яненка… 
Козацтво пішло на війну – і весь тягар боротьби за виживання 
нації ліг на жіночі плечі. Козацькі матері, жони й наречені, вихо-
вуючи козацьких дітей (наша мова недарма зафіксувала, що в 
Україні важче було саме сховати, уберегти їх; у російській же – 
«воспитать», цебто вигодувати»). Тож виховуючи козачат, вони 
мусили братися й за чепіги («Ой за гаєм, гаєм, гаєм зелененьким 
Там орала дівчинонька воликом чорненьким…»). А то й за меча, як 
героїчні оборонниці Буші, як Ольга Басараб і Катерина Зарицька. 
А найпаче дбали, щоб не пощерб наш духовний меч – оберігали 
віру й чистоту моралі та звичаїв, творили пісню, як Маруся Чурай, 
Леся Українка й Ліна Костенко, й обставали за права своїх като-
ваних мужів і синів, відтак за весь поневолений свій народ. 
Після арешту Миколи Руденка вирішено було не обирати но-

вого голову Української Гельсінської Групи, але фактично коор-
динація її дій лягла на плечі Оксани Яківни. Ба, після арешту 
Олеся Бердника практично вона залишилася чи не єдиним дійсно 
діяльним її членом, бо всі інші сиділи як не за ґратами, то під ад-
міністративним наглядом. Вона пильно охороняла чистоту Групи, 
ретельно, часом, здавалося, надто ревно перевіряючи кожного ка-
ндидата. Дехто ремствував: вона чи не в кожному підозрює аґента 
КГБ. Але ж і результат виявився належним, хай Бог простить за 
таке порівняння. Серед дванадцяти учнів Ісуса Христа був один 
відступник. А з нас лише один покаявся після п'ятьох років ув'яз-
нення (Олесь Бердник). Та ще один еміґрував (Володимир Мали-
нкович). Четверо розплатилися життям у неволі – Олекса Тихий, 
Юрій Литвин, Валерій Марченко, Василь Стус. Один наклав на себе 
руки перед арештом (Михайло Мельник). 24 члени Групи були за-
арештовані і провели разом понад 170 років у в’язницях, концтаборах, 
у психіятричках, на засланні. Усього в Групі від 1976 до 1988 року 
була 41 особа, 39 із них – політв’язні, на страсному рахунку яких 
понад 550 років неволі, у тому числі 15 років – Оксани Яківни. До 
Групи вступили колишні й тодішні політв’язенки Ніна Строката-
Караванська, Надія Світлична, Ірина Сеник, Стефанія Шабатура, 
за участь у Групі була ув’язнена Ольга Гейко-Матусевич, услід за 
чоловіком пішла в неволю Раїса Руденко, на 8 років запроторили 
до психіатричної катівні Ганну Михайленко. Гідно трималася й 
героїчно діяли Стефанія Петраш-Січко, чоловік і два сини якої 
були ув’язнені, Віра Лісова, Світлана Кириченко-Бадзьо, Михай-
лина Коцюбинська, Олена Антонів, Ніна Марченко….. 
Поки що формально лишаючись на свободі, Оксана Яківна пі-

сля арешту членів-засновників Групи опинилась в щільному ото-
ченні. «Я одна зосталась, як на белебені, як більмо в оці КГБ, тож 
зазнавала страшного тиску від органів. Постійні труси, ловили 
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мене на вулиці, примусово саджали мене в машину, везли до КГБ, 
знімали з мене допити і намовляли облишити цю справу, попе-
реджали, що скінчиться це погано», – свідчить Оксана Яківна. 
(Свідчу, с. 15) 

За перші два роки діяльності УГГ в оселі правозахисниці зро-
били дев'ять трусів, їй декілька разів перекопували присадибний 
городець, шукаючи «крамоли», розіграли під дверима збройний 
напад «грабіжника», розраховуючи на інфаркт, у будинку навпро-
ти влаштували спостережний пункт з апаратурою нічного бачення. 
Верболозна, 16, стояла як серед гадючника: кого не хапали тут же, 
той обов'язково виходив із «хвостом», людей у дорозі обшукували, 
обкрадали, шантажували, били, арештовували… 

Часом баба Оксана вибиралася з дому через вікно, йдучи на 
важливі зустрічі або несучи матеріали Групи. Коли ж нічого тако-
го не мала, то, демонстративно скинувши окуляри, сідала в авто-
бус і їхала, куди їй було треба. Автобуса у дорозі, бувало (як-от 
коли їхала на суд Лук’яненка в Городню), зупиняли, її висаджува-
ли: добирайся, бабо, додому, як хочеш… Але зупинити її саму вже 
було неможливо. «Я вже не тільки нічого не боялась, але вважала, 
що це мій громадянський обов'язок і моє призначення», – писала 
вона. Коли Василь Скрипка розповідав про неї своїм землякам, то 
один сказав: «Якби п’ять таких бабусь на Україні, то все КГБ ма-
ло б інфаркт» (Свідчу, с. 3). 
І тоді КГБ вдався до випробуваного засобу – психіятричного 

шантажу. У червні 1980 року Оксану Мешко силоміць привезли до 
психіятричної лікарні ім. Павлова на «обстеження», де протрима-
ли два з половиною місяці в камері з хворими. Попри шалений 
тиск на психіатрів, спроби зобразити правозахисницю душевно 
хворою (і в такий спосіб запроторити на примусове «лікування») 
не вдалися – павлівські лікарі не схотіли брати гріха на душу. 

Наприкінці літа Оксані Мешко, нарешті, вдалося вирватися з 
Павлівки. «Я зрозуміла, – згадувала вона, – що моє перебування 
на волі найкоротше. І таку ж телеґраму послала своєму синові (на 
заслання – В. О.), і сама вже була готова. А тим часом щодня хо-
дила в школу до свого онука. Він був тоді в першому класі. Я була 
з ним на маленьких перервах. А на великій брала його з собою – 
в парк, сквер, десь його підгодовувала. Розмовляли. Чудова була 
осінь. Прекрасна! Ніколи не забуду…» (Свідчу, с. 23). 
Передчуття не обмануло. 12 жовтня 1980 року кагебісти зробили в 

будинку Оксани Яківни черговий трус, який тривав до пізньої ночі. 
Нічого не знайшовши, врешті поїхали. А вона довго не могла засну-
ти. Відчинила всі вікна в будинку, облила водою підлогу, помила. 
«Мене переслідував отой страшний запах. Ці люди особливо пах-
нуть… Чи то тютюн. Чи то перегар. Чи то вони морально розклада-
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лися десь зі свого нутра…» (Свідчу, с.24). Лише під ранок, випивши 
снодійного, вдалося ненадовго заснути. А наступного дня – стук у 
двері. «Глянула у вікно: КГБ… Я зрозуміла, що моя воля скінчена 
тут. Зібрала те, що необхідно одразу, коли людина опиняється за 
ґратами… Взяла книжечку, зібрала свої окуляри, зубну щітку, руш-
ничок, пару білизни. Замкнула вікна, двері і пішла. 
Я вже не повернулася сюди» (Свідчу, с. 24). 
Після допитів і ще однієї судово-медичної експертизи у Павлівці 

(даремної – лікарі знов не визнали О. Мешко психічно хворою), 
кагебісти влаштували ганебне для себе судилище над «особливо 
небезпечним державним злочинцем» – майже 76-літньою жінкою. 
Судили з диявольським, сказати б, цинізмом – якраз на Різдво 
Христове, 5—7 січня 1981 року. Вирок того судилища: півроку ув'яз-
нення і п'ять років заслання за «антирадянську агітацію і пропага-
нду», ч. І с. 62 КК УРСР. Гадали, що бабі того цілком вистачить. 
А для певности – етапували її через усю свою імперію до місця 
заслання – містечка Аян на березі Охотського моря – аж 108 діб. 
Ось цей етап: 
«На другий день була перед тюремною брамою великою. Огля-

нулася я на високу огорожу – цементна стіна. І здогадалася: я на 
Холодній Горі в Харкові. Коли відчинилася брама і я пішла зі сво-
їми пожитками, мені очі наче пеленою закрило, сльози потоком. 
Я знала, що десь через цю браму в 20-му році провели мого тата 
Мешка Якова Павловича, 42-літнього мужчину, якого тут же роз-
стріляли. Десь у братській могилі захований. Я знала, що він заги-
нув на Холодній Горі. Уявивши, як він проходив через цю браму, 
я неначе вступала в його сліди. Через цю браму пройшов і мій 
небіж Василь Худенко. Дружина Василя Худенка Надія Кандиба. 
Мій дядько Дмитро Петрович Янко. Скільки ще тут пройшло моїх 
родичів, яких я може й не знаю, що пройшли через цю українську 
Голготу – Холодна Гора…» (Свідчу. С. 32-33). 
Чого коштував той етап старій, хворій жінці, страшно уявити. 

То справді була мученицька дорога між смертю і життям. Конвой, 
бувало, відмовлявся брати її, бо не хотів «мертвяків возити». Аж 
сама впрошувала: «Це така стаття, що все одно повезуть. Мертву, 
а повезуть» (Свідчу, с. 34). 
В Аяні добував заслання син Олесь. Мати чудово розуміла, перед 

яким вибором поставило його КГБ, заславши її саме сюди. На дале-
кій батьківщині – самотня, хвора тоді на ноги дружина зі щойно 
народженою дочкою і сином-третьокласником. На чужині – стара 
ненька. І вона рішуче, суворо наказала: «Сину, їдь, рятуй родину». 
Перед від'їздом Олесь підремонтував благеньку якутську хати-

ну, заготував якнайбільше дров і вскочив на останній перед зимою 
пароплав… 
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Хату, за якихось 300 метрів від берега Охотського моря, в хур-
товину замітало так, що по кілька днів не могла з неї вибратися. 
Наперед наймала людей за півлітра горілки, щоб відкопували. Але 
кагебісти відлякували охочих: хай, мовляв, замітає. «Бували такі 
випадки, – згадувала Оксана Яківна, – що вітер обривав електро-
сіть, і я залишалась у хаті без світла. Палила свічку. Вікна занесе-
ні. Двері занесені, а я одна в тій хаті. І не знаєш, коли ти вийдеш 
на світ. Це над дорогою хата. Люди, йдучи, питали: «Чи вона там 
є? Чи вона жива?» Сусіда сказав: «Та, мабуть, жива, бо вчора ще з 
димаря дим ішов». Отак я сигналила людям про те, що я ще жи-
ва» (Свідчу, с. 39). 
Роки заслання тягнулись, мов десятиліття. Проте Оксана Мешко 

не впадала у відчай: «Я не давала волі своїй журбі і своєму песиміз-
му. Я по натурі не песиміст, але в тих умовах можна здуріти, – 
розповідала вона. – Та я кожного разу мобілізовувала себе на 
прогулянку, на роботу, на молитву. Я вірю, що молитва і звертання 
до Бога допомогли мені вибути ту страшну неволю». (Свідчу, с. 40). 
Попри сподівання своїх катів, незнищенна Оксана Яківна Мешко 

витримала й це випробування. Колись вона сказала мені: «Я ще 
Брежнєва переживу». Пережила, і не тільки його. Пережила, влас-
не, й саму радянську імперію, що на схилі її віку вже тріщала, хи-
талася, конвульсуючи в аґонії. 
Наприкінці 1985 року Оксана Мешко повернулась із заслання. 

Зміни, що відбувались у суспільстві, сприйняла спочатку з недові-
рливим здивуванням, але невдовзі з притаманною їй енерґією й 
оптимізмом активно включилась у процес суспільно-політичного 
оновлення. У 1988—1989 роках на запрошення української діяспо-
ри вирушила до Австралії на операцію очей. Кагебісти вже зло-
стиво напучували: «Їдьте, їдьте, Оксано Яківно. І не вертайтеся». – 
«Ні, я таки повернуся. На ваші голови!» 
Побачивши, що зарубіжні українці скептично розцінюють пе-

ребудову, переконувала їх, що склалася сприятлива ситуація, щоб 
розгорнути широкий рух за українську державність. Виступила в 
Австралійському парламенті про становище в Україні. Повертала-
ся через Сполучені Штати, де взяла участь у роботі Світового 
Конґресу Вільних Українців. Розгорнула кампанію за звільнення 
Левка Лук'яненка та інших політв'язнів. Зустрічаючись із журналі-
стами, державними діячами, виступаючи на публічних зібраннях, 
всюди обстоювала і популяризувала українську ідею. 
Повернувшись на початку 1989 року на батьківщину, Оксана 

Яківна стала одним із провідників Української Гельсінкської Спіл-
ки, створеної 7 липня 1988 року на основі Української Гельсінк-
ської Групи, увійшла до її Координаційної Ради. Саме вона 
29 квітня 1990 року відкрила з'їзд УГС, на якому цю громадську 
організацію, що з самого початку була передпартією і ставила ме-
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тою поступ до незалежности, Спілку переформовано в Українську 
Республіканську партію. У червні того ж року, насамперед її зу-
силлями, було поновлено діяльність правозахисної організації – 
створено Український комітет «Гельсінкі-90». Оксана Яківна ли-
шалася його душею і рушієм до останніх днів. Без неї не обходив-
ся жоден мітинґ. Разом з іншими колишніми політв’язнями під-
тримала вона одноденною голодівкою студентське голодування  
в жовтні 1990 року. 
У кінці грудня 1990 почулася вона зле. Та мусила брати ціпок і 

таки виходити. Була слизота, а тут, на біду, в крамниці хтось по-
цупив її ціпок, який вона поставила було в кутку. Оксана Яківна 
впала, стався інсульт (чи, може, навпаки). Декілька днів вона не 
приходила до тями, однак і за коротких зблисків свідомості вже не 
могла говорити. 2 січня 1991 року перестало битися її, здавалося, 
невтомне серце. Але воно вже зробило свою святу справу – того 
року впала Імперія Зла і постала незалежна Україна. 
Поховали Оксану Яківну Мешко 5 січня 1991 року на Байко-

вому цвинтарі в могилі її мами, під залізним хрестом з написом: 
«Марія Граб (Мешко). 26.І. 1880—13. ХІ. 1951». І не було ніякого 
знаку, що тут поховано й доньку. Тому громадськість зібрала кош-
ти і спорудила в 1995 році на тій могилі два козацькі хрести, які 
витесав з каменю Микола Малишко. 
Юрій Литвин (нехай царствує), як дитина любив Оксану Яків-

ну і називав її нашою Жанною д’Арк. Аналогії часом затінюють 
образ – мені більше подобалося, коли він казав словами Богдана 
Хмельницького: «Ще не вмерла козацькая матір!» І там, на дале-
кому Уралі, в лютій неволі нам теплішало на серці, коли згадували 
ми, що є в нас така невсипуща, усіх любляча і невмируща наша 
Козацька Матір. 
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                     ̗ 
ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНИХ ХРЕСТІВ 

 
…Марія взяла літру мира, – з найдорожчого 

нарду пахучого, і намастила Ісусові ноги, і волос-
сям своїм Йому ноги обтерла… І говорить один з 
Його учнів, Юда Іскаріотський..: «Чому мира 
оцього за триста динаріїв не продано та й не 
роздано вбогим?»…І промовив Ісус: «Позостав її 
ти, – це вона на день похорону заховала Мені… 
Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а Мене не 
постійно ви маєте!» 

Євангелія від св. Івана, 12. 3—8. 

 

Оксану Яківну Мешко поховали 5 січня 1991 року на Байково-
му цвинтарі в могилі її мами, під залізним хрестом з написом: 
«Марія Граб (Мешко). 26.І.1881—13.ХІ.1951». І не було ніякого знаку, 
що тут покоїться й донька. Тому в середовищі колишніх полі-
тв’язнів Києва визріла думка: негоже, щоб могила знаної в цілому 
світі громадської діячки, великої подвижниці українського духа 
Оксани Яківни Мешко далі залишалася без пам’ятного знака. 
Я звернувся до митця Микола Малишка, який перед тим вите-

сав кам’яні козацькі хрести на могили Олекси Тихого, Юрія Лит-
вина, Василя Стуса, Івана Гончара, Івана Світличного. Малишко 
розробив проект і порадив замовити хрести в Теребовлі на Терно-
пільщині, де видобувають червоний пісковик. Я взявся зібрати 
спогади про Оксану Мешко, видати їх окремою брошурою в УРП, 
де тоді працював секретарем, і на цю книжечку збирати гроші на 
хрести, беручи в кілька разів більше від її собівартости, а також 
пожертви. 
Книжечка вийшла 1995 року під назвою «Оксана Мешко, коза-

цька матір» накладом 1 тис. прим. У ній були спогади Євгена 
Сверстюка, Миколи Руденка, Михайла Гориня, Левка Лук’яненка, 
Віри Лісової, Петра Розумного, Світлани Погуляйло, Бориса Дов-
галюка, Юрія Мурашова та мої. Усього 64 сторіночки, багато зні-
мків, а також проект хрестів і заклик до читачів збирати гроші. 
Частину накладу ми передали українській діяспорі США та Кана-
ди. В УРП ми виготовили й розтиражували «Пам’ятну грамоту», 
куди вписували всіх жертводавців, у нагороду за що кожному да-
вали книжечку спогадів. За півтора року внесли від чесних трудів 
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своїх понад 400 осіб. Списки їх ми публікували в ґазеті УРП «Са-
мостійна Україна» тричі: 3.04. 1995, 8.01. 1996 і в червні 1996 року, 
число 13 (200). Передовсім слід дякувати колишнім політ-
в’язням – друзям Оксани Яківни, жіночим організаціям діяспори 
і України, бо вони зібрали найбільше грошей. Це пластовий ку-
рінь «Верховинки» (курінна Ніна Самокиш, писар Олександра 
Юзенів, членкиня Надія Світлична), Сестринство Святої Ольги 
при парафії Святого Андрія Первозванного у Вашинґтоні, Об’єд-
нання українських православних сестринств (Ніна Строката-Ка-
раванська), Комітет Українок Канади (Ольга Заверюха-Свинтух), 
Суспільна Служба України (Руслана Безпальча), Союз Українок 
(Атена Пашко), Жіноча Громада (Марія Драч). Пожертвували 
громада церква Св. Юра УГКЦ в Міннеаполісі, товариство «Золо-
тий хрест», Конґрес Українців Канади. В Україні активно розпо-
всюджували книжечку і збирали гроші добродійки Євгенія Козак, 
Віра Лісова, Руслана Безпальча, Олена Бурмистрова, Катерина 
Криворучко, Тетяна Косарєва, Ольга Стокотельна з Києва, Люба 
Коротенко на Донеччині, Петро Розумний на Січеславщині, Іван 
Польовий на Тернопільщині, Віктор Нестеренко з Вознесенська. 
Значну частку зібрали організації УРП. То був час інфляції, раху-
нок ішов на мільйони карбованців, які ми завбачливо міняли на 
долари. Собівартість книжечки була 50 тис. крб. – це десь півдо-
лара, але ми брали хоч би подвійну суму. Та нам дорога була й 
«лепта убогої вдовиці», бо вона зі щирим серцем відривалася від 
заробітку чи пенсії. 
Підприємство «Теребовлягаз» (директор Василь Венґер) видо-

було червоний пісковик на хрести, вирізало один з них, а на дру-
гий видобуло брилу та обрізало її, узявши за це лише на платню 
робітникам, і своїм коштом привезло їх до Києва. Микола Мали-
шко та його брат Петро вручну вибили другого хреста і 28 жовтня 
1995 року ми їх воздвигли. Один був з уже вибитою мережкою, а 
на другому брати вирізали квіти вже стійма, почавши роботу восе-
ни, а закінчили навесні. 
Не всі роботи оплачувалися, бо ж це справа громадська, свята, 

люди мали за честь бути до неї причетним. Скажімо, коли довело-
ся прибирати навколо могил, звантажувати хреста і кам’яну брилу, 
тягнути їх на котках і встановлювати хрести, то збирали ми цілу 
гурму людей. Керували роботами Микола і Петро Малишки, а 
козацтво приводив «січовий дід» Володимир Марченко – постій-
ний представник козацького товариства Київщини, хоча зазвичай 
отаманувала над козацтвом пані Євгенія Козак. Трудилися там 
козаки Павло Шаровара, Петро Сенченко, Іван Коваленко, Ми-
кола Македон, Олександр Коломієць, Анатолій Майстер. Працю-
вали також Петро Ромко, Вахтанґ Кіпіані, Микола Шулик, Євген 
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Обертас із сином Олесем, Володимир Неділько, Олесь Тимошен-
ко, Віталій Шевченко, син Оксани Мешко Олесь Сергієнко та 
інші добрі люди. 
На Вознесіння Господнє року Божого 1996 року, 23 травня, 

отець Юрій Бойко (УАПЦ) освятив хрести. Зійшлося тоді з півто-
ри сотні людей. Так наслідком півторарічного клопоту добра спра-
ва з Божою поміччю була завершена. 

Тим часом я дізнався, що в ті останні січневі дні 1990 року, 
коли ми вшанували Оксану Яківну в Будинку письменників, док-
тор філології Василь Микитович Скрипка записав її розповідь про 
події 70—80-х років: правозахисна діяльність, створення Українсь-
кої Гельсінкської Групи, запроторення до психіятрички, арешт 
1980 року, суд, 108-денний етап, заслання в Аяні на березі Охот-
ського моря… Ця вражаюча за своїм фактажем і художньою силою 
розповідь почасти була опублікована в журналі «Кур’єр Кривбасу»,  
ч. 2—7 1994 року під назвою «Мати української демократії». Я схо-
пився за той текст, допитався у Василя Скрипки, що його аудіо-
запис аж у Сполучених Штатах, у Надії Світличної. Михайло Го-
ринь привіз мені його, я переслухав, дописав, що було пропущене, 
і за згодою Василя Скрипки підготував до друку весь текст – ці 
неоціненні свідчення про лиху колоніяльну епоху, яка, дай Боже, 
вже минає – хай не буде їй вороття. Книжечка вийшла тим же 
громадським коштом у Тиражувальному центрі УРП під назвою 
«Свідчу». Туди ж увійшов вирок у її справі, цинічно винесений 
Київським міським судом (Доценко І. А., Топчій О. М., Макси-
мишина Н. Л.) на саме Різдво Христове, 7 січня 1981 року. Я напи-
сав до неї оце переднє слово з наведеним вище епіґрафом. 

30 січня 1990 року зійшлося в Будинку літератора в Києві това-
риство кревне та сердешне, терте ще недавно в концтаборах, уша-
нувати видатну громадську діячку, співзасновницю Української 
Громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод, в'яз-
ня сталінських і брежнєвських ГУЛАГів Оксану Яківну Мешко з 
нагоди її 85-ліття. Це, далебі, було перше на її віку публічне по-
шанування. Гарні мовилися слова – але хто їх зараз пригадає? Та 
й хто думав, що це не лише вперше, а й востаннє ми так справля-
ємо день народження нашої Козацької Матері? Бо вже 2 січня 
1991 року перестало битися її, здавалося, невтомне серце… 

«Духовні подвиги не пропадають марно, – сказав останнього 
дня свого земного життя Святійший Патріярх Володимир (Рома-
нюк). – Завжди знайдеться хтось засвідчити про них». 
Мабуть, для того 31 січня і 1 лютого 1990 року Господь і спря-

мував стопи добродія Василя Скрипки в помешкання Оксани Яків-
ни, де записав він її автобіоґрафічну розповідь – чесну, драмати-
чну, достойну, високу стилем і величну духом. Бо такою була ця 
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українська жінка. Про самовіддану материнську любов, про захист 
права й гідности кожного з нас, про відчайдушну боротьбу само-
тньої літньої жінки з цілою чужинецькою Імперією Зла, з цілим 
сонмищем стукачів, оперативників, кагебістів, психіятрів, слідчих, 
суддів, конвоїрів і наглядачів… 
Це свідчення нащадкам, щоб знали, яку неоціненну вартість 

боронило покоління шістдесятників – і вибороло для них – сво-
боду слова, найважливішу зі свобод. 
Це – щоб ми оглядалися, з ким поруч ходимо по цій землі. 

І вчасно пошановували тих, хто з нами буде вже недовго. 
До цього слід додати, що в неділю 22 вересня 2002 року в Ста-

рих Санжарах відбулися урочистості з нагоди присвоєння місцевій 
школі імени Оксани Яківни. Вона вчилася в цій школі. 
У присутності всієї школи та багатьох селян голова Новосажарсь-
кої райради Володимир Петрушко оголосив постанову про при-
своєння школі імени Оксани Мешко. У відкритті пам'ятного знака 
на приміщенні школи в Старих Санжарах узяли участь голова 
райдержадміністрації Андрій Река, лауреат премії імені Тараса 
Шевченка Євген Сверстюк, доцент Іван Бровко, публіцист Василь 
Овсієнко, які близько знали цю велику подвижницю українського 
духа. У Старих Санжарах буде створено музей Оксани Мешко. 

1995, 1996, 2002. 
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Похорон Валерія Марченка 
 
13 березня 1984 року Київський міський суд під головуванням 

Зубця Григорія Івановича (тоді він був заступником голови Київ-
ського міського суду, а нині – він член Вищої Ради Юстиції!), 
визнав Валерія Марченка особливо небезпечним рецидивістом і 
засудив його до 10 років таборів особливого режиму та 5 років за-
слання. Цей вирок для Марченка став фактично смертним, бо він 
мав нефрит, і суд це добре знав. 

2 квітня взяли його з Київського СІЗО на етап. 55 діб по пересиль-
них тюрмах, у столипінських вагонах… Слідом, невідь як довідуючись 
про страсний шлях сина, зегзицею летіла його Мати Ніна Михайлів-
на. 27 травня привезли його в табір особливого режиму ВС-389/36 у 
селище Кучино Чусовського р-ну Пермської обл. 

Мені там довелося побачити Валерія лише двічі. Один раз йо-
го виводили на прогулянку в дворик, а я в своїй робочій камері 
притиснувся до шибки. Моросило. Валерій був у довгому смугас-
тому бушлаті. Обличчя я й не побачив. Коли наглядач пішов по 
інших в’язнів, я швиденько гукнув Валерія через кватирку (двори-
ки прямо під вікном), привітався і сказав, що трошечки пам’ятаю 
його з університету, як він одного разу дуже круто виступив на 
гуртку української мови, який вела доцент Тетяна Кирилівна Мо-
лодід. Валерій мене навряд чи пам’ятав, адже я йшов на два курси 
за ним, та й він більшість часу проводив у Баку, де вивчав азер-
байджанську філологію. 
Довго говорити нам не можна було, щоб і його не наразити на 

покарання. 
Другого разу я побачив Валерія, коли нашу 17-у і його 19-у ка-

мери разом вивели до великої кімнати в кіно. Таке свято було «по-
ложено» раз на місяць. З Валерієм сиділи Михайло Горинь, Іван 
Кандиба та Леонід Бородін, який і показував кіно. В’язні однієї 
камери сідали по один бік, другої – по другий. Розмовляти нам не 
дозволялося. Я таки подав руку Валерієві. Його рука була худа, хо-
лодна, волога і тремтяча. І весь він був неймовірно худий, а намага-
вся усміхатися. Болісною такою усмішкою. Коли ми повернулися у 
свою камеру, Вікторас Пяткус сказав: «Это уже не жилец». 
У Кучино Валерій пробув усього місяців зо два. Його, як і всіх, 

виводили на роботу «крутити шнури». Потім повезли до тюремної 
лікарні в Перм, і ми про нього більше нічого не чули. Десь геть 
восени кагебіст Ченцов зайшов до нашої робочої камери (були 
там Лук’яненко і Пяткус) і з ноткою щирости сказав, що Марчен-
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ко, на жаль, помер. Я впалим голосом перепитав, де і коли. Чен-
цов відповів, що в Ленінґраді, у всесоюзній лікарні МВС імені 
Івана Ґааза. А коли – він, мовляв, не знає. Зумисне не сказав, бо 
знав, що ми вшановуємо померлих триденним мовчанням 39—
41 доби і постом 40-ї доби. 
Левко Лук’яненко запропонував ушанувати Марченка 10 груд-

ня, у День прав людини. 
Згодом я був у 19-ій камері з Михайлом Горинем, то він роз-

повідав, як тяжко страждав Валерій, але ніколи не нарікав на до-
лю. Драму свою не афішував, але й не бадьорився лукаво. Повто-
рював: «Голубе сизий, молитися треба». А молився він натхненно: 
так заглиблювався в молитву, що не чув і не бачив нікого навко-
ло. Коли хтось звертався до нього, то спокійно зауважував: «Виба-
чте». І продовжував. Коли приносили чайник води, він, після то-
го, як усі набрали собі, намочував простирадло і голий обгортався 
ним: так через шкіру виводив шлаки, що вже не виділялися при-
родним способом. Коли викручував простирадло, то стікала ріди-
на, біла, як молоко... 
Звільнившись 21 серпня 1988 року, я часто їздив до Києва. 

Микола Горбаль запросив мене на Покрову, в четверту річницю 
поховання Валерія, приїхати на його могилу в село Гатне під Киє-
вом. Є знімок: Семен Ґлузман, я зі ще зовсім коротким волоссям, 
Іван Сокульський, Микола Горбаль, Йосиф Зісельс, Зіновій Ан-
тонюк, Євген Пронюк, Євген Сверстюк біля білого його хреста. 
Уже тоді існував його портрет роботи моєї небоги Люди Голуб-

чик (вона бачилася з Валерієм усього раз). Там, зокрема, зображено 
білий хрест і падає яблучко. Йому дуже треба було того яблучка, і 
мати просила прийняти передачу самими яблуками – «Не положе-
но». Тепер та картина у Ніни Михайлівни, і вона дуже любить її. 

Доки є живі учасники того похорону, щороку вони збирають-
ся на могилі Валерія Марченка і згадують. Я декого записав. 

 
З розмов біля могили В. Марченка 14 жовтня 2002 року. 
Давиденко Валентина Гнатівна, учителька української мови Гат-

нянської школи.  
Я пам'ятаю цей день так. Голова сільради перед цим не дава-

ла могилку копати. У нас у хаті зібралося багато людей, чекали, 
що ж робити. Коли вона влітає: «Що ж ви сидите! Треба ж швид-
ше копати яму, бо вже Валерію правлять у церкві!». Я знайшла 
багато людей. Наші чоловіки пішли копати яму. А я пішла додо-
му, бо в мене чоловік був хворий, йому якраз вирізали ґланди. 
Мама чогось пішла від хати, а в мене ж двоє маленьких дітей – 
1980 і 1981 року. Сиджу я з дітьми. Під'їжджає автобус. 
Я вскочила в нього, подивилась, поцілувала Ніну Михайлівну та 
йду назад, бо мені треба дітей доглядати. Коли, на щастя, повер-
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тається моя свекруха. Кажу: «Ідіть до дітей, а я піду на похорон». 
Прибігла я. Було там дуже багато незнайомих мені людей. Пам'я-
таю, почав хтось говорити: «Поховаймо Валерія. Блаженні гнані за 
правду». А тут поруч мене хтось каже: «Почалося». Але промовець 
затих. Поховали мовчки, ніякого мітингу не було. А їх же – стіль-
ки тих кагебістів було! Моя мама каже до одного: «Це ти, Петре?» 
Чую, хтось каже: «Та вони його й мертвого бояться». Люди в селі 
говорили, що було на похороні дуже багато машин. Це тільки 
з КГБ. Наших селян було менше, ніж кагебістів. 

Марченко Анатолій Васильович, двоюрідний брат Ніни Ми-
хайлівни Марченко.  

Я був на похороні. Кагебісти стояли отам на розі з машина-
ми. Усі вони в капелюхах, у плащах. Усі стандартні здоров'яки з 
отакими фізіономіями. 

Коли я приїхав до родичів, де збиралися, щоб яму копати, то 
голова сільради сказала, що приїхав полковник із КГБ і наказав 
швидко викопати яму: «Якнайшвидше, бо в церкві вже відспіву-
ють, зараз його привезуть, а ви ще ями не викопали, давайте чим-
пошвидше». Ну, вона злякалася: «Хто мені покаже місце і хто буде 
керувати?» Кажу: «Я буду керувати, а ви дайте мені копачів». Вона 
каже: «В мене є п'яниці, які в боргу передо мною». 

Тільки ми почали копати, як вони сюди приїхали. Стали купою 
метрів за 20. Коло десятка їх. Спостерігали, як копаємо. А я нагорі 
стояв. Вони фотоґрафували, коли ми копали яму. Особливо мене. 
Проходив один і два рази мене ліктями зачіпав. Я змовчав. Це вони 
провокували на конфлікт. Усе обійшлося. Коли почали хоронити, 
вони кажуть: «Зараз почнеться». «Почнеться» – це вроді мітингу чи 
щось такого. Але нічого не було, все обійшлося спокійно. 

Коли похоронили, засипали яму, то вони з усіх сторін ходили 
і фотоґрафували. 

А потім моя сестра, яка разом з головою сільради працювала, 
сказала (від голови дізналася), що цей полковник наказав їй: «Со-
ставте список усіх Марченків до п'ятого покоління і дайте мені». 
Так, мабуть, накипіли їм на душі Марченки, що вони ладні їх усіх 
знищити. Навіть фашисти, які вимагали списки комуністів, нищи-
ли тільки сім’ю комуніста. А ці – до п'ятого покоління. Не знаю, 
чи вона дала список чи ні. 

В. О. А як прізвище голови? 
А. Марченко. Теж Марченко, Галина Петрівна. Вона замужем 

за Марченком. 
В. О. То мала й себе записувати до того «чорного списку»? 
А. Марченко. Вони теж далекі родичі. 
Марченко Ніна Михайлівна. Євген Олександрович сказав ме-

ні: «Ну що, Ніно Михайлівно, будемо Валерія поминати. Треба 
щось сказати». Я кажу: «Ну, ви бачите, що робиться навколо? Не 
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говоріть, не зосереджуйте на собі увагу». Бо він же сам щойно по-
вернувся з заслання. Але він не витримав, сказав. 

Євген Сверстюк. Ми говорили в Покровській церкві зі свяще-
ником, та він відмовився прийти на могилу. Сказав: «Ми відспіва-
ли в церкві, а далі не підемо». Він був дуже наляканий. І не знав, 
з ким говорить. Атмосфера була така важка, такий був переляк, 
що навіть Ірина Ґлузман, яка завжди була одважна, сказала: «Ні-
чого не треба говорити». Настільки було очевидно, що все це під 
ковпаком КГБ. 

Ми прийшли на край цвинтаря. Це була остання яма. Далі мо-
гил не було. Дув дуже різкий вітер. Він задував свічки. Наші свічки 
не горіли, ми їх знову мовчки запалювали. І тоді я сказав: «Блаженні 
гнані за правду» і проказав «Отче наш». А потім слова Лесі Українки: 

Завжди терновий вінець буде кращий,  
                                          ніж царська корона. 
Путь на Голгофу величніша, ніж хід тріумфальний. 
Так воно було завжди. Так воно буде довіку, 
Поки житимуть люди і поки ростимуть терни. 

Я зараз неточно цитую. А тоді я цитував точно. 
Навпроти нас насувається якась юрба людей. Звичайно, ми 

собі думали, що то йдуть переодягнені кагебісти. Ми не уявляли, 
що буде далі. Я зрозумів, що вони мають припинити нашу розмо-
ву. Але, власне кажучи, ніякої програми в нас більше й не було. 
Залишалося лише пару хвилин, за які я проказав «Отче наш». 
Наша розмова припинилася ще до того, як вони прийшли. Був 
тільки «Отче наш» і слова Лесі Українки. Було лише це. І ті люди 
якось ніяково зупинилися. Згодом виявилося, що це були пред-
ставники сільської влади, яким було доручено виконати наказ 
КГБ, «щоби нічого не було». Вони не встигли нічого зробити. Ми 
і їх виручили, бо вони не хотіли робити того, що їм наказали. І ми 
теж не хотіли конфлікту. Ми хотіли сказати над могилою лише ті 
слова, які належалося сказати. Ми тихо засипали могилу і розійш-
лися. І ті люди потихеньку розійшлися. 

Марченко Н. М. На могилу поклали дуже багато квітів. Вінків 
не було, але дуже багато квітів. Потім говорили, що коли ми розійш-
лися, то два кагебісти зайшли за огорожу (тут була огорожа моїм 
батькам, а Валерія поховали поза огорожею), скинули шапки (у 
них були ондатрові шапки – це їхня уніформа), поправили квіти, 
оглянули все. Портрет Валерія був не цей, а інший. Поправили 
портрет, поправили квіти й пішли. Могилу вони більше не чіпали. 
Але продовжували підслуховувати. 

Марченко Алла Михайлівна, тітка Валерія.  
Приходили ми на 40 днів і пізніше. Те, що ми клали на моги-

лу, зникало. Був з колючого глоду вінок – зник. Калина зникала. 
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Є. Сверстюк. «Националистический кустарник», як писали в 
доносах на Володимира Косовського, коли він висадив калину 
біля музею Кирила Стеценка у Веприку. 

Марченко Н. М. Тоді всі були особливо збуджені. О четвертій 
годині ранку вже всі стояли в аеропорту Бориспіль. Лісові були, 
Пронюк був. 

Є. Сверстюк. Усі зеки були. Знаєте, найважливіше те, що аб-
солютно заборонене. Коли ми приїхали в Покровську церкву, де 
інструктований священик одразу відправив молебень, то це не 
мало ніякого значення. Ми відчували, що це заплановано. Йому 
велено відправити молебень, поки ще нема людей. Але все поча-
лося після того, коли священик відійшов, виконавши свої офіцій-
ні функції. Залишилася труна, залишилися люди і залишилася по-
чесна варта – майже почесна варта біля труни. І тут вони нічого 
не могли зробити. Усе пішло поза планом. Вони розгубилися. Во-
ни кинулися за водієм автобуса, а ми сказали водієві приїхати о 
14-й годині. А щойно 10-а. Посеред церкви стоїть труна, стоїть 
почесна варта… Справді, кращого похорону, ніж тоді, на свято 
Покрови, в присутності такої кількості народу, не можна було собі 
навіть вимолити, не можна було і придумати. 

Марченко Н. М. І над вами всіма покров Божої Матері – ве-
личезна ікона на всю стіну, з омофором. Таке враження, що Валерію 
дозволено було побути в цій церкві стільки, скільки він хотів. Він 
любив цю Покровську церкву на вулиці Мостицькій, на Куренівці. 
В одному з листів до вас, Євгене, він пише, що одного разу був у 
церкві на вранішній молитві, щоб бути вільним для своїх справ. Але 
відчув, що вона мало йому що дала. Тому вирішив ще постояти обід-
ню. І отут відчув, що молитва лягла на душу. Так що ходити на вра-
нішню – це дуже мало. Треба відвідувати церкву сповна, тоді ти по-
вністю відчуватимеш свій зв'язок зі Всевишнім. 

Валерій так молився, що я не уявляла, що можна так молити-
ся. Коли ми перед другим арештом два тижні були в Закарпатті в 
санаторії, то він весь вільний час молився в кімнаті. Я вже ставала 
поруч з ним, стомлювалася. Я дивувалася. Вставала, ходила до-
вкола санаторію, поверталася – мій син молиться. Казав: «Тільки 
молитва, мамо, нас спасе». Потім згадувала: «Чого ж тебе молитва 
не врятувала?». Але вона його таки врятувала: дала йому достой-
ний похорон. 

Є. Сверстюк. Дуже достойний. Ще ніхто з зеків не мав такого 
достойного похорону. Від 10-ї до 14-ї години в престольне свято 
посеред церкви чотири години стоїть домовина зека, особливо 
небезпечного державного злочинця, рецидивіста, навколо нього 
стоять люди як почесна варта – при совєтах почесна варта! І всі 
прихожани на це звертають увагу. Бабусі ставлять свічки і кажуть: 
«Мабуть, був мученик». Але ніхто не може їм пояснити, хто це 



 332

був. Вони тільки здогадуються. А кагебісти нічого не можуть зро-
бити. Це було чудо! Я вперше відчував присутність чуда. 

Марченко Н. М. Коли сестра Алла приїхала до мене в Ленін-
ґрад, залишивши малого Андрійка, то ми ходимо по тому нещас-
ному сльозливому Ленінграду – такий він у мене слід залишив 
тяжкий… Ніколи я туди не поїхала б навіть на зустріч з українця-
ми. Бо то були найтяжчі мої години і дні. Крутилися ми біля ве-
ликої брами, яка оточувала тюремну лікарню імені Гааза біля Бот-
кінських бараків. То тюрма з червоної цегли. 5-го, мабуть, жовтня 
стоїмо біля цієї брами. Я кажу: «От обійдімо тюрму, може десь 
якась шпаринка є, може, нам хтось якусь записку перекине». А за 
нами жінка, така войовнича, противна така кацапка, і двоє чоло-
віків, але далі тримаються: «Что вы здесь ходите, что вам надо?» 
Нас проганяли, а ми не могли зрозуміти, чого їм від нас треба. 
Очевидно, це вже був день, коли Валера помер, і вони не знали, що 
робити: сповіщати мені чи перехитрити і поховати його так, щоб 
ніхто не знав. На другий день не хотіла мене приймати начальни-
ця тюремної лікарні. Нарешті 9-го числа мене прийняли і сказали, 
що він помер 7-го числа. І тут же починають викручуватися, що 
він уже давно помер, то будуть його ховати в Ленінграді. Я вже не 
пригадую дослівно розмов, бо то було вже в такому стані… 

Але я ще 5-го числа пішла в собор Олександра Невського, 
стояла на колінах. До цього мені було так тяжко – просто сил 
немає. А тут раптом на молитві мені стало неймовірно легко. І я 
подумала: невже помер? А потім думаю: ні, це мені його віддають. 
Я вийшла і сказала про це Аллі. Таке велике було його прагнення 
вирватися з-за ґрат, така ненависть до тюрми передалися з його 
духом – і його дух був коло мене. Я відчула велику силу духа, 
який не могла перемогти ніяка земна сила. 

Потім почалася боротьба, щоб не віддати мені прах. Ми хо-
димо, ходимо… Чого вони тільки не виставляли: не приймали ме-
не, цинку нема на домовину і в літак не візьмуть… Ленінградське 
КГБ було в якихось заздрісних контрах з Київським. Коли я ки-
нулася в те обласне КГБ, ще не знаючи, що Валерій помер, то 
кагебіст ніяк не може мене вигнати і не знає, що відповідати, то 
сказав: «Едьте в свое украинское КГБ, мы ни при чем». Кажу: «Я 
звернулася до радянського КГБ, мене не цікавить – Ленінрадське 
це чи Київське. Син у вас – є розпорядження його мені віддати». 
Тоді він повертається до другого кагебіста: «Понимаешь? Они там 
хотят хорошенькими быть. У них все благополучно, а мы будем за 
них отвечать». Щось у такому ключі. Я зрозуміла: а, так ви ще й 
ворогуєте відомствами? А ще ж десь 20 вересня було усне розпо-
рядження про його актування живим. Та вони сказали, що їм та-
кого розпорядження не надходило. Я до них більше не ходила 
принижуватися. Але кагебіст мене то там, то там перестрівав. 
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Я розповідаю ці деталі, бо це був вертеп, накручений КГБ, 
владою, яка вже фактично не існувала, бо Черненко вже дихав на 
ладан. 

Є. Сверстюк. Існувала, ще існувала. 
Марченко Н. М. Звичайно, але вони були вже якісь заяложе-

ні. Щось мало статися в цій державі. Вони мені не віддають сина, 
хочуть закопати, як інших в'язнів, десь так, щоб я й не знала де. 
Але над нами, над Валерієм сила Господня така велика, що я від-
чула появу Валерія в Храмі. Потім з'явився цинк, квитки… 

Алла Марченко. Ти просто подзвонила чи пішла в КГБ і ска-
зала: «Дайте нам виїхати». На другий день начальниця лікарні ка-
же: «Это приказ. Цинк должен быть». 

Марченко Н. М. В один день, 13-го числа, з'явився цинк, ми 
десь бігали з Василем Івановичем, який ледве ходив… 

Алла Марченко. А він ще й хабаря давав кагебісту. 
Марченко Н. М. Василь Іванович дає кагебістові троячку… 

А кагебіст так дивиться… Запаяли домовину без черги, хлопці платні 
не взяли: показують очима на кагебіста. Усе робили, щоб швидше 
позбутися нас. Узяли нам квитки на літак, на який ніби й квитків 
не було, повантажили домовину. О 4-й ранку були ми в Бориспо-
лі. Тут були хлопці, двоюрідний брат Валери, сестри мої приїхали 
так рано. Вони їхали в автобусі, а цілий кортеж кагебістів супро-
воджував цей автобус. Ціла армія. Такий переляк. Але була велика 
сила, що вирвала Валерія звідти. То не передається словами. 

Що там ті зарубіжні «голоси», що там хлюпання матері – ма-
ло хіба там матерів ходило і хлюпало? Тут над ним була Божа си-
ла. Від Валерія так мало було потрібно: покаятися. Ще в Кучино 
мені кагебіст сказав: «Вы ему только скажите, пусть он ничего не 
пишет. Потому что выхода ему не будет отсюда». Я сказала це Ва-
лерію, а він: «Вони б того хотіли». Не міг він уже мовчати, бачачи 
всі ті злочини і беззаконня. Он партизани УПА мають такий дух і 
таку силу, що не йдуть туди, де червоні прапори, портрети Леніна 
і Сталіна. Ніяких компромісів: Україна мусить бути вільна. І Ва-
лерій теж собі взяв: КГБ – це вороги його народу, радянська вла-
да – це не його влада. Він, студент радянського вузу, комсомо-
лець, усвідомив: я хочу, щоб тут була моя держава. За цю 
принциповість, за такий дух над ним був покров Божої Матері. 
Нічого його мама не зробила, мама тільки плакала. І тітка, і віт-
чим, Василь Іванович Смужаниця, тужив за ним, ходив до ідеоло-
га ЦК Маланчука, просив, щоб звільнив, Брежнєву писав… 

Є. Сверстюк. Мама, звичайно, нічого не вирішувала, але без 
мами нічого не обійшлося. Вона була медіумом у руках Провидін-
ня. Вона мала виконати свою роль і завдяки цьому сталося чудо, 
унікальний випадок в історії совєцьких лагерів, коли зека видають 
рідним для поховання. 
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В. Овсієнко. У них була інструкція, яка не публікувалася, що 
коли в'язень помирав, то його ховати поблизу того місця, де він 
помер або де він сидів. А перепоховати його можна було тільки 
після того, як закінчиться трив його ув'язнення. Тобто і мертвим 
він залишався під арештом. Ростислав Литвин, син Юрія Литвина, 
розказував, що вони з сестрою Тетяною Поворознюк свою матір, 
яка померла в неволі, буквально викрали і поховали у Василькові. 

Є. Сверстюк. У даному разі було те, що не передбачалося ні-
якими законами, інструкціями. Вони й самі не розуміли, чому це 
роблять. Ленінградські кагебісти віддали вам труну сина всупереч 
усяким законам, а київські кагебісти були розгублені і не знали, 
що робити. І до самого кінця вони не знали, що робити. Тому 
допустили такий дивовижний ляп, що в храмове свято в церкві 
впродовж чотирьох годин стояла домовина державного злочинця. 

Алла Марченко. Ніно, ти тут так погано говорила про кагебіс-
тів… Коли ми крутилися біля тюрми, це була неділя, 7-е число, 
день Брежнєвської конституції, мені Леся каже по телефону: «Ти 
Ніні нічого не кажи, а от Люба Середняк повідомляє, що сього-
дні, тобто вночі з 6 на 7, чула, що якесь там радіо казало, що по-
мер Валерій Марченко в Ленінграді». А ми ще 8-го поїхали на 
кладовище до церкви Ксенії Блаженної і тільки в понеділок після 
4-ї години тебе впустили до начальниці лікарні і сказали про 
смерть. І сказали: «Хоронить конечно, будете здесь, в Ленинграде…» 

Марченко Н. М. Так ніби між іншим сказали. Я крик підня-
ла: «Ви що, який Ленінград? Він актований! Ви повинні були від-
дати його мені живим. Ніякої розмови не може бути про Ленін-
град!» Та що їм мій крик… 

Алла Марченко. Ні, все-таки якби не крик, то не відомо, чи 
віддали б. Бо всі ці дні цілий тиждень радіо не вгавало. Джекі 
Бакс зробила все, що можна. Передавалося по 10—15 хвилин в 
Австрії, Німеччині, Щвейцарії. Дзвонилося з Ленінграду в одну 
країну, звідти передавалося в Німеччину, звідти в інші країни. 

Марченко Н. М. Найкращий зв'язок був з Фінляндією. Там 
жила моя учениця з 80-ї школи. Я їй дзвонила. Коротко скажу, а 
вона тут же Анні-Галі Горбач у Німеччину передає, Джекі Бакс у 
Голландію. Вона мені сказала: «Ніно Михайлівно, якщо хтось буде 
питати про Джекі, то відповідайте: це наречена Валерія. Бо вона 
так дійшла навіть до королеви Нідерландів, усім говорила, що на-
речена Марченка, і вимагає, щоб його звільнили». 

А. Марченко. Вона дуже скромна. У фільмі Юрія Луканова 
«Хто ви, містер Джекі?» вона не хотіла про це говорити. 

З Києва за кордон не можна було додзвонитися. Анна-Галя 
Горбач у Німеччині була заблокована, були заблоковані Леонід 
Плющ у Франції, Володимир Малинкович у Німеччині, а з Ленін-
граду було дуже просто. Та наша знайома в Фінляндії одразу вми-
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кала магнітофон – і воно йшло по всьому світу. Москву і Ленін-
град бомбардували листівками від ПЕН-клубів, телеґрамами. Про 
це розповіла Джекі Бакс, коли першого разу приїздила до Києва 
1991 року і ще з осторогою ходила по Києву. 

Є. Сверстюк. Тобто весь сценарій, який ми знаємо, мав за со-
бою тіньову і дуже сильну основу. Це їх і паралізувало. Вони від-
чули, що вони під контролем засобів масової інформації. 

А. Марченко. Ще під час другого суду надсилалися в Москву 
до прокуратури та в інші органи влади листівки від ПЕН-клубу з 
фотоґрафією Валерія з вимогою його звільнити. Це мало велике 
значення. Тому кагебісти дивилися на Ніну великими очима: як за 
таку маловідому людину заступається так багато людей у світі? 

Марченко Н. М. У московській прокуратурі нічого не хотіли 
говорити про мого сина – десь поділи його і не кажуть. Прори-
ваюся нарешті на прийом, а він: «Когда будет известно, мы вам 
сообщим. Нечего вам в Москве сидеть». Іду до іншої установи – 
вже забула, якої. Повертаюся до цього ж «прокурора по надзору 
КГБ над местами заключения в Российской Федерации». Добре, 
кажу, я сідаю на сходинках і чекаю. Тільки не кажіть, що я клє-
вєщу на вас. А слово «клєвєщу» для них звучало так страшно, що 
він сказав: «Никуда не ходите. Посидите 10 минут». 

В. Овсієнко. Після смерті Валерія з заявами виступили Кон-
ґрес США і Президент Рональд Рейґан. У 4-томнику документів 
Української Гельсінкської Групи ці заяви є. 

Є. Сверстюк. Отже, була злагоджена система тиску: по радіо, 
листами, телеґрамами, виступ Президента. Ми навіть не усвідом-
люємо всієї цієї системи. У нас ця історія ще не написана. Але 
вона була, вона лише не розшифрована, бо ніхто за це не взявся. 
Чудо, яке сталося, мало за собою цілком реальні механізми тиску. 
Вони були паралізовані, вони не мали сили опиратися і змушені 
були віддати тіло і знайти цинк. 

 
З розповіді Алли Михайлівни Марченко 14 жовтня 2001 року. 
Напевно, він помер не 7 жовтня, а трохи раніше. Бо Люба 

Середняк, посправниця Ґлузмана, чула радіопередачу вночі, що в 
Ленінградській лікарні помер Марченко. А нам нічого не сказали, 
нас проганяли від лікарні. Вони не знали, що нам казати, чи від-
давати його, бо ще нікого з померлих політв'язнів не віддавали. 
Але було багато галасу навколо цього імені, то в Ленінграді вони 
не хотіли мати неприємностей і казали, що все залежить від Київ-
ського КГБ. «Вот они хотят там быть чистенькими, все сбросили 
на нас». Бо Ніна домагалася актування. Його вже 22 вересня ви-
несли на ношах і в нього руки тремтіли. Він навіть хусточки не 
мав чистенької… 
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Ще в Ленінграді на труні я понаписувала, що це Валерій (бо 
везли ще одну труну). Але запаювали на моїх очах. Я була присутня, 
коли вантажили в літак, і дивилася, чи то мій підпис. Перед тим, 
як нас випускали з літака, сказали, що цинкову труну не можна 
заносити до хати. І Ніна дала підписку, що цього робити не буде. 

Літак з Ленінграда прилетів десь годині о 5-й ранку. Нас че-
кав автобус: Семен Ґлузман, його дружина Ірина, Євген Пронюк, 
Євген Сверстюк… Я вийшла з автобуса на Бастіонній, де жив дід 
останні роки. Далі можуть розказати ті, хто їхав в автобусі. Мені 
розповідали, що їздили по тих місцях, де Валерій жив: на Киянів-
ський провулок, де він жив до 15 років, до університету, на Бан-
кову, де він працював у «Літературній Україні». А потім до По-
кровської церкви на Приорці, на Куренівці. 

Я приїхала до Покровської церкви коло 10-ї години, то труна 
вже стояла. Це було храмове свято в цій церкві. Заплановано було 
виносити о 14-й годині, і ми відпустили автобус. А наші славні 
чекісти хотіли випхати якомога раніше, щоб збити похорон, щоб 
менше було людей. Було зроблено все, щоб люди побоялися. По-
переджували: «Не ходіть туди. Ви ж знаєте, що у вас будуть труд-
нощі». 

Вийшло так, що наперекір їм автобуса не було і труна висто-
яла в церкві аж дві служби Божі. Прихожани тієї церкви впізнава-
ли його по фотоґрафії і ставили свічки. Казали: «Ось тут він стояв 
на молитві». 

Я привезла з Ленінграда червоний шматок тканини, щоб на-
крити домовину, підрубила в тій квартирі, де ми жили. 

У Гатному домовину до цього місця, звичайно, несли чолові-
ки. Як у таборі часом Антонюк великий, а Пронюк невисокого 
зросту часто бували поруч, так і тут видно на фотоґрафії, що Про-
нюк не дістає плечем, то руками тримає домовину. Усе було дуже 
тихо. Сверстюк десь чув таку версію, що на похороні була невели-
чка групка людей, а над нею літав вертоліт чи літак. Ну, цього не 
було, але машин було багато. Це в них була спецоперація, як ото 
людину брати, так його ховали. 

Були Віра і Василь Лісові – це він зробив ці єдині фотоґрафії 
з похорону. Був Анатолій Кислій, приятель Валерія ще з універси-
тету, з 70-х років. Ґлузман, Люба Середняк, Світлична Льоля, 
Пронюк і Галя Дідківська, моя приятелька Олена Чакурда з ма-
мою (мама слухала радіо «Свобода»). Були селяни, наші родичі. 
Невеличка купка людей. Вони принесли багато квітів, але близько 
не підходили. Тільки наш двоюрідній брат копав могилу. Були 
незнайомі нам люди, які потім постійно приходили на могилу. 
Розповідали, що ті люди з Гатного, які слухали радіо «Свобода», 
були трошки горді за Гатне, трохи здивовані, що ось їхнє Гатне 
згадували по «ворожому голосу». Тому знало про похорон набагато 
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більше людей, ніж прийшло. Вони приходили через 5—6 років і 
казали, що знали ще тоді. Декотрі знали, що це онук історика 
Михайла Марченка, який дуже любив своє Гатне. А близькі роди-
чі – вони ніби й були, ніби й ні: стояли поодаль якось трошки 
напружено. Квітів було багато, бо в Гатному завжди багато квітів. 
Потім розповідали що за всіма горбочками, могилками стояли 
«працівники органів». Машин було багато. Підганяли, щоб копали 
могилу, бо думали, що об 11-й годині приїдуть. 

В. О. А які люди копали могилу? 
А. М. Мій двоюрідній брат Микола Медведенко. Він поваж-

ний член сільської громади. Завжди копав могили. Зокрема, моє-
му батькові, мамі. 

В. О. А яке було це місце тоді? 
А. М. Тут були великі дерева, із-за яких можна було спостері-

гати. Тут уже були могили нашого батька, матері, мого рідного 
дядька і його дружини. Тепер тут «заселено». Я сама тепер тільки 
по білому хресту впізнаю. 

В. О. Якою була церемонія похорону? 
А. М. Сверстюкові ніби сказали, щоб не було мітингів. Він 

прочитав молитву «Отче наш» і з Лесі Українки – це звучало як 
молитва. Це було дуже коротко. Священика не було. Ніна спілку-
валася з отцем Михаїлом з Покровської церкви, бо з ним спілку-
вався Валерій. Це він приводив отця Михаїла відспівувати нашого 
батька. Уже якось після похорону Ніна підійшла до нього, то він 
швиденько втік. Його прилякали. Ще дозволяли відспівувати в 
церкві, а вдома не дозволялося. 

Люди стояли мовчки. Поховали десь біля третьої – четвертої 
години. 

В. О. А фотоапарат був тільки в Лісового? 
А. М. Ні, був і в Кислія, але в нього то все вилучили чи при-

мусили засвітити плівку. Він професійний фотоґраф, то його доб-
ряче налякали. 

В. О. А не видно було, чи кагебісти фотоґрафували? 
А. М. То могли б сказати люди, які стояли далі. Ось тут похо-

вана жінка, яка розповідала, що коли ми пішли, то кагебіст піді-
йшов, поправив могилу, квіти, портрет. Ніби по-людськи хотів. 

Чоловік 10—12 поїхали після похорону на обід до мене, де я 
живу. Були родичі Василя Івановича з Закарпаття – сестра, її до-
чка, які не їздили на похорон, а готували обід. 

Це вже ніби далеко відійшло, уже 17 років ми живемо без 
нього, але він щодня з нами. Не буває такого дня, щоб ми його не 
згадували. 

2003. 
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Горська Алла — 18, 161, 314 
Гостова Мария, студентка — 22, 155 
Грабовський Павло — 194 
Грибоєдов Олександр — 70 
Григоренко Петро — 44, 54, 169, 246, 

255 
Григорович Андрій — 57 
Григорянц Сергій — 124 
Грицай Михайло — 26 
Гришин В.В. — 174, 250 
Громико А. А. — 302 
Грушевський Михайло — 17, 25, 41, 

47, 235 
Грушецький І.С. — 263 
Грущенко, лікар — 105, 205, 214 
Гулик Стефанія — 22 
Гурський Віталій, міліціонер — 247 
Гусяк Дарка — 137 
Гуцало Євген — 86, 190 
Гуцул Микола — 150 
Гюго Віктор — 252 
 
Ґалєдін, майор — 96, 213 
Ґатін, майор — 96, 201, 202, 205 
Ґаяускас Баліс — 89, 99, 100, 177, 184, 

186, 195, 197, 198, 204, 208, 
210, 211, 214, 257, 276, 285, 
291-293, 297 

Ґаяускене Ірена — 291 
Ґлузман Ірина — 330, 336 
Ґлузман Семен — 168, 236, 328, 336 
Ґольдфельд Михайло — 147, 301 
Ґраур Валерій — 139, 144 
Ґроссман Василь — 194 
Ґурдзан Василь — 107, 223, 224 
Ґусєв Ніколай — 225 
Ґьоте — 235 
 
Давиденко Валентина — 328 
Данилейко Ярослава — 108 
Даниленко Володимир — 110 
Даниленко, майор КГБ — 25, 156 
Даніель Юлій — 136 
д'Арк Жанна — 246, 321 
Дасів Кузьма — 49, 150 
Дворко Геля — 188 
Дворко Генріх — 188 

Дворко Оксана — 188, 218, 235 
Демченко О.П. — 52, 57, 86 
Денисенко Гертруда — 40, 157, 158 
Дзержинський — 100, 176, 249, 303 
Дзюба Іван — 8, 12, 14, 15, 17, 18, 38, 

41, 113, 122, 131, 150, 153, 
154, 156, 157, 162, 163, 235, 
253, 263, 313 

Дивдін — 222, 225 
Димшиць Марк — 301, 307 
Діденко Кость — 302 
Дідик Галина — 137 
Дідківська Галина — 336 
Дмитрук В. — 241 
Добош Ярослав — 19, 21, 22, 24, 27, 

31, 155, 156, 314 
Довгалюк Борис — 73, 323 
Довгань Борис — 169, 192, 232, 236 
Довгань Рита — 169 
Довженко Олександр — 20, 122 
Доленга-Ходаковський Зоріян — 187 
Долінін В'ячеслав — 290 
Долішній Василь — 46, 47 
Долматов А.Г. — 96, 103, 183, 191, 

204, 205, 209, 212-214, 222, 
223, 225, 258, 282 

Долматов Степан — 222 
Достоєвський — 250 
Доценко Анатолій — 110, 243 
Доценко І.А. — 325 
Доценко Ростислав — 243 
Драгоманов Михайло — 16 
Драч Іван — 27, 122, 153, 163, 187, 

277 
Драч Марія — 324 
Драшкаба Михайло — 78 
Дротенко, полковник — 147 
Дудінцев Володимир — 194 
Дудківська Лідія — 68 
Дужий Павло — 243 
Дузь Іван — 189—190 
Думитрашко Костянтин — 18 
Дяченко Кузьма — 64, 68 
 
Єва — 55 
Євґрафов Микола — 177, 178, 285 
Євдокименко В.Ю. — 265 
Євтушенко С.П. — 87 
Єльцин Борис — 115 
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Єнджеєвич Єжи — 265 
Єфремов Сергій — 235 
 
Жеребцов Олесандр — 225 
Жеребцов Сергій — 225 
Жеребцова Ніна — 225 
Жолдак Богдан — 220 
Жук Н. Й., професор — 192 
Жуков Георгій, маршал — 7, 46 
Журавков, майор — 92, 96, 182, 205, 

212, 214, 223, 257, 282 
Журавков-молодший, лейтенант — 

183, 205, 282 
Жураківський Михайло — 46, 149-151 
Журба Микола — 118 
 
Заверюха-Свинтух Ольга — 324 
Загребельний Павло — 100, 207 
Зазимко Олександр — 117 
Зайко Я. Я. — 110 
Заливаха Панас — 122 
Зальмансон Ізраель — 302 
Зальмансон Сільва — 302 
Зарицька Катерина — 137, 317 
Захар з Мар'янівки — 8 
Захаров Борис — 6, 12, 50, 84, 107, 

121, 123, 125 
Захаров Євген — 247, 322 
Захарченко, полковник юстиції — 313 
Захарченко Василь — 155, 164, 253 
Зваричевська Мирослава — 122 
Зеленчук Микола — 17 
Зеров Микола — 32 
Зиков Віктор — 288, 291 
Зикова Яна — 288 
Зіненко Олександр, капітан — 131, 

138, 139, 144, 145, 304 
Зінкевич Осип — 248, 265, 321 
Зісельс Йосиф — 173, 328 
Зоя Петрівна, вчителька — 219 
Зубець Г. І., суддя — 327 
Зубов (чи Зуєв), кагебіст — 215 
Зуєв Вадим — 274 
Зуїха Явдоха — 230 
 
Іван Іванович, викладач ПТУ — 78 
Іван ІV Грозний — 163 
Івасюк Валерій — 110 
Іващенко Ольга — 10 

Ігамбердиєв Олег — 117 
Ігнатов Михаїл — 296 
Ігор, помічник трунаря — 227 
Ігумнов Геннадій — 298 
Іден Мартін — 266 
Ільїн Ігор — 53, 279 
Ільків Василь — 205, 215 
Іноземцев, наглядач — 96, 184, 205, 

212, 214, 290 
Іофе Веніамін — 290 
Ісламов — 138 
Ісус Христос — 151, 317 
 
Кавун Василь — 114 
Каганович Лазар — 174, 207, 250 
Кадомцева Лариса — 28 
Казанцев — 221, 225 
Казлаускас — 50 
Казновський Володимир — 48, 140 
Каламольцев — 8 
Калашников Ніколай — 36 
Калинець (Стахів) Ірина — 18, 48, 60, 

65, 147, 155, 158, 306 
Калинець Ігор — 18, 155 
Калиниченко Віталій — 89, 174, 177, 

204, 217, 219, 284 
Калінін М.І. — 74, 249 
Каліх А. М. — 295 
Камінський Лассаль — 147, 301, 304 
Кандиба Іван — 88, 89, 97, 102-105, 

131, 177, 178, 192, 204, 205, 
217, 218, 221, 254, 281, 284, 
290, 319, 327 

Кандиба Надія — 319 
Канчур Василь — 56, 66 
Капранов — 50 
Караванов, полковник КГБ — 30, 31, 

34, 39 
Караванський Святослав — 22, 123, 

155, 314 
Карпенко Маргарита, проф. — 41 
Картер Джіммі — 79, 253, 254, 307 
Кархут Володимир — 268 
Касьянов Георгій — 14, 16, 24, 322 
Катерина II — 207 
Каштан Вільям — 113 
Квецко Дмитро — 136, 307 
Келдиш Михайло — 82 
Кендзьор Ярослав — 37 
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Керімов Акпер — 102, 206-208, 215, 
254, 258, 270, 281, 286 

Кернер Володимир, міліціонер — 247 
Кириєвський Борис — 232 
Кириченко (Бадзьо) Світлана — 108, 

169, 171, 218, 317 
Кир'ян Надія — 18, 131 
Кислій Анатолій — 337 
Кича Іван — 78 
Кишка, наглядач — 139, 304 
Кіпіані Вахтанґ — 13, 37, 89, 259, 284, 

289, 290, 324 
Кіплінґ — 150, 292 
Клеманскіс — 131 
Клименко Галина — 29 
Ключевський В.О. — 47 
Кобринський Леонід — 39 
Коваленко В.П., суддя — 70 
Коваленко Ганна — 56 
Коваленко Іван — 324 
Коваль А. П. — 28 
Коваль Антон — 15 
Коваль Олександра — 235 
Коваль Омелян — 22 
Ковальов Сергій — 297 
Ковбасюк Галина — 63, 68 
Ковгар Борис — 25, 132, 155, 156 
Ковпак Сидір — 242 
Козак Євгенія — 324 
Козловський Іван — 239 
Коломієць (Князенко) Олег — 33 
Коломієць Володимир — 33 
Коломієць Олександр — 324 
Коломієць Олексій — 190 
Коломієць Родіон — 26, 32, 190 
Коломієць Тамара — 153 
Колосівський Валерій — 110, 111, 

117-119 
Коляска Іван Васильович — 113 
Компаниченко Тарас — 108 
Кондратюк Грицько — 274 
Кондратьєв, майор — 96, 98, 104, 205 
Кондратьєва, лікар — 98 
Кононенко — 138 
Концевич Євген — 110 
Концевич Майя — 110 
Кончаківський Микола — 45, 46, 149, 

152, 307 
Копелєв Лев — 274, 275 

Коренбліт Михайло — 146, 149, 301, 
304 

Корецький Йосип — 118 
Корнійчук Олександр — 162 
Корогодський Роман — 146, 306 
Король, наглядач — 205, 206 
Корольов Сергій — 23 
Коротенко Люба, сестра В.О. — 9, 26, 

46, 50, 67, 69, 85, 108, 324 
Коротич Віталій — 194 
Корчинський Дмитро — 115 
Косарєва Тетяна — 324 
Косів Михайло — 37 
Косовський Володимир — 331 
Костенко Ліна — 19, 122, 187, 190, 

201, 210, 253, 317 
Костомаров Микола — 17, 19 
Котляревський Іван — 15, 153, 186, 

313 
Коц Микола — 289 
Коцур Анна — 21, 22, 155 
Коцюбинська Михайлина — 169, 186, 

232-234, 237, 317 
Кошелівець Іван — 17, 39 
Кравців Ігор — 45, 46, 49, 59, 60, 67, 

69, 150, 152, 308 
Кравченко (Петровська) Галина — 57—58 
Кравченко Василь — 118 
Кравченко М.О. — 49 
Кравченко Олег — 57 
Кравчук Леонід — 222, 288 
Крайчинський, слідчий — 81, 175 
Красівський Зіновій — 174 
Красін Віктор — 44 
Кржепицький — 157 
Криворучко Катерина — 324 
Крук Йосип — 41 
Кудірка Сімас — 303 
Кузін з Орла — 45, 46 
Кузнєцов Едуард — 301, 307 
Кузнєцова Євгенія — 123 
Кузюкін Володимир — 144, 145 
Кукобака Михайло — 289 
Кукушкін Іван, наглядач — 96, 205, 

225, 258, 259, 289-291 
Курило Василь — 88, 97, 104, 177, 

178, 213, 217, 254, 273, 274, 
281-283, 285 

Курка Михайло — 101, 206, 215, 270, 286 
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Куртуа Стефан — 275 
Куц Василь Петрович — 66 
Кучеренко І.К. — 28 
Кучма Леонід — 36, 44, 85, 278, 298 
 
Лавриненко Іван — 117 
Лазоренко Анатолій — 263 
Ланда Мальва — 255 
Лапитов Р. Р. — 295 
Лаптєв, капітан — 205 
Леві-Строс К. — 190 
Левченко Микола — 26—27 
Ленін В.І. — 76, 79, 100, 102, 130, 143, 

146, 162, 163, 171, 190, 201, 
202, 207, 208, 232, 236, 241, 
242, 245, 269, 282, 285, 294, 
301, 304, 305, 328, 333, 336 

Лесів Ярослав — 72, 174, 175, 250, 279 
Лисенко Віктор — 145 
Лисенко Віталій — 141, 144, 145 
Лисиця Валентин — 18, 19, 21 
Лисицький Е.Б. — 87 
Лисяк-Рудницький Іван — 168 
Литвин Микола, дядько Ю. Литви-

на — 240, 242 
Литвин Ростислав, син Ю.Литвина — 

243, 245, 257, 334 
Литвин Тимон, батько Ю. Литвина — 

239, 240, 242 
Литвин Юрій — 2, 4, 5, 61, 72, 82, 89, 

93, 100, 102, 103, 108, 115, 
125, 136, 170, 172, 173, 175, 
177, 184, 189, 196, 201, 207, 
210, 215, 218, 220-224, 226, 
228, 229, 238-263, 268, 270, 
273, 277, 282, 284, 286, 287, 
289, 290, 293, 297, 317, 321-
323, 334 

Литвиненко Наталка — 9 
Литвинчук О.П. — 11, 49 
Литвинчук Пилип — 7 
Лібкнехт Карл — 34 
Лісова (Гриценко) Віра — 19, 25, 29, 

59, 73, 317, 323, 324, 336 
Лісова (Васильченко) Мирослава — 25 
Лісовий Василь (Коваль Антон) — 14, 

15, 17, 19, 22-26, 28, 30, 32, 
36-42, 51, 59, 120, 130, 132, 
149, 154-157, 162, 173, 221, 
225, 227, 303, 331, 337 

Лісовий Оксен — 25 
Лісовська Ніна — 60 
Ліфшиць, психіатр — 254 
Лондон Джек — 266 
Лось Марія, сестра в других В.О. — 70 
Луканов Юрій — 334 
Лукаш Микола — 243 
Лукашевич Денис — 46 
Лук'яненко Левко — 9, 59, 73, 89, 90, 

95, 104, 108, 113, 115, 116, 
119, 120, 124, 131, 159, 164, 
168-170, 173, 177, 178, 196, 
202, 203, 206, 207, 212-214, 
217, 221, 243, 246, 256, 268, 
270, 272, 276, 280, 284, 289, 
290, 317, 318, 320, 323, 328 

Лук'яненко Надія Никонівна — 276 
Лук'янов Касян — 11 
Лук'янчук Ігор — 117, 118 
Лупиніс Анатолій — 197 
Лупій Олесь — 166 
Любарський Кронід — 50, 136, 179, 302 
Любецький, лейтенант — 208, 225 
Любченко, голова колгоспу — 65 
Люксембурґ Роза — 34 
Люшенко, кагебіст — 38 
Ляпунов, капітан — 201, 205 
Льоня, співкамерник — 86 
 
Мазепа Іван — 244 
Мазур Дмитро — 51, 59, 61, 65—67, 

71, 72, 81, 82, 84, 98, 108, 
109, 118, 171, 174, 175, 220, 
238, 250, 252 

Майстер Анатолій — 324 
Макаренко, прокурор — 23, 154, 157, 

162 
Макарчук Валентина — 234 
Македон Микола — 324 
Маковійчук Григорій — 46, 150 
Максимишина Н.Л. — 325 
Максін, майор — 205, 212, 223 
Макуха Василь — 23, 38 
Маланчук, секретар ЦК КПУ — 333 
Малинкович Володимир — 293, 317, 334 
Малишко А. С. — 190 
Малишко Петро — 74, 324 
Малишко Микола — 73, 74, 237, 321, 

324 
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Маляренко Анатолій — 110 
Мамчич Іван — 97, 101, 185, 206, 215, 

257, 258, 270, 286 
Мао Цзедун — 49, 145 
Маринович Мирослав — 53, 54, 168, 

173, 246, 316 
Маркосян Размік — 50, 116, 149 
Маркс Карл — 13, 50, 54, 122, 178, 

208, 245 
Мартиш Сергій — 66-70 
Марченко Анатолій — 329, 335 
Марченко Валерій — 2, 89, 101-103, 

125, 177, 207, 215, 219, 221, 
228, 229, 255, 257, 258, 270, 
277, 284, 286, 290, 317, 327-
337 

Марченко Володимир — 324 
Марченко Галина — 329 
Марченко Алла Михайлівна — 330, 

332-335 
Марченко Михайло — 337 
Марченко Ніна Михайлівна — 219, 

221, 317, 327-337 
Марчук Євген — 42 
Марше Жорж — 251 
Масютко Михайло — 123 
Матвієнко Анатолій — 235 
Матвіюк Кузьма — 45, 46, 49, 60, 64, 

150 
Матусевич Микола — 53, 54, 56, 168, 

173, 246, 316 
Матусевич Таміла — 256 
Матякубов, дільничний міліціонер — 224 
Маша, прапорщиця — 47 
Маяковський Володимир — 55, 208 
Медведенко Микола — 337 
Медведчук В.В., адвокат — 248-249 
Меїр Ґолда — 304 
Мельник Михайло — 71, 173, 317 
Мельник Юрій — 88 
Мельниченко Віра, дружина Ю. Лит-

вина — 245, 257, 334 
Мельничук Віталій — 110 
Мешко (Граб) Марія, мати О. Мешко — 

73, 74, 310, 313, 321, 323 
Мешко (Худенко) Віра, старша сест-

ра О.Мешко — 309, 311 
Мешко Євген, брат О. Мешко — 309 
Мешко Євген, брат у других О. Меш-

ко — 310 

Мешко Іван, брат О.Мешко — 309 
Мешко Катерина, сестра О.Мешко — 

309 
Мешко Оксана Яківна — 2, 4, 5, 15, 

44, 54, 60-74, 76, 81, 82, 84, 
119, 125, 168, 170, 171, 174, 
175, 220, 238, 246, 248, 251, 
254, 279, 309-326 

Мешко Яків Павлович, батько 
О.Мешко — 309, 319 

Микитенко Олександр — 232 
Микитко Яромир — 150 
Микитюк Сергій — 232 
Микола, співкамерник В.О. — 86 
Миненко Володимир — 2, 54, 55, 57, 

78, 164, 177, 190, 317 
Мирон Іван — 46, 149, 151 
Михаїл, отець — 337 
Михайленко Ганна — 174, 317 
Мілявський Леонід — 107 
Міхайлов Александр — 224 
Мкртчян Ішхан — 223, 226, 287, 297 
Мовчан Павло — 187, 190, 235 
Могилевер Семен — 308 
Модзолевський Борис — 186-187 
Мойсеєнко, співкамерник В. Стуса — 185 
Молодід Т.К. — 327 
Мороз Валентин — 18, 122, 131, 136, 

153, 157, 307, 314 
Мороз Сергій — 236 
Мохендра Бір Бікрам Шах Дева, ко-

роль Непалу — 11 
Мурашов Юрій — 73, 120, 323 
Мурженко Олексій — 89, 100, 177, 

255, 256, 285, 302 
Мусієнко, парторг — 28 
Мусіхін, працівник райвиконкому — 222 
 
Набока Сергій — 107 
Навасардян Ашот — 50, 89, 116, 177, 

207, 226, 257, 285, 287, 297 
Навознов, наглядач — 96, 205, 225 
Науменко С.Й. — 52, 63, 68 
Наумов Євген — 117 
Невський Олександр — 88 
Неділько Володимир — 325 
Некрасов, майор — 272, 293 
Нессен Ольга — 117 
Нестеренко Віктор — 324 
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Нечаєв О. А. — 295 
Нечуй-Левицький Іван — 34 
Нікітченко, голова КГБ УРСР — 24, 

154 
Ніклус Март — 89, 105, 177, 183, 186, 

193, 196, 201, 204, 206, 217, 
222, 255, 285, 287, 289, 290 

Ніколаєнко— 241 
Ніксон— 302 
Новицький, наглядач — 96, 98, 101, 

178, 184, 193, 201, 203, 205, 
208, 213 

Новиченко-Підсуха Єлизавета, баба 
В.О. по матері — 7 

 
Обертас Євген — 56, 324 
Обертас Олесь — 325 
Обухов Л. А. — 295 
Оверківська Олена — 60 
Овод (Артур) — 266 
Овсієнко (Підсуха) Фросина Федорі-

вна, мати В.О. — 6, 7, 50, 53, 
55, 60, 65, 67, 70, 84, 87, 119, 
173, 188, 229 

Овсієнко Анатолій, брат В.О. — 9, 26, 
81, 108 

Овсієнко Василь Васильович — 4, 6, 
16, 42, 50, 64, 68, 71 84, 107, 
121, 123, 132, 134, 145, 157, 
170, 172, 173, 220, 223, 247, 
285, 307, 322, 326, 334 

Овсієнко Василь Трохимович, батько 
В.О. — 4, 6, 46-47, 220, 285, 
304, 322 

Овсієнко Володимир, брат В.О. — 9, 
10, 52, 54, 58 

Овсієнко І.О., парторг — 111 
Овсієнко Іван — 63, 68 
Овсієнко Костянтин, брат В.О. — 9 
Овсієнко Микола, брат В.О. — 9, 10, 

65, 67, 69, 81, 108, 171, 173 
Овсієнко Олександр, брат В.О. — 9 
Овсієнко Сергій, брат В.О. — 9 
Овсієнко Трохим, дід В.О. — 6 
Оґурцов Віктор  — 50 
Одеських Юрій — 224 
Оладько Г. С. — 11 
Олексенко Іван — 57, 62, 68 
Олійник Антон — 141 
Олійник Борис — 190 

Олійник Марія — 277 
Орач Олег — 232 
Орлик Пилип — 34 
Орлов Юрій — 68, 255 
Осадчий Михайло — 15, 122, 153, 219 
Осецький Карл — 102, 211 
Осипов Володимир — 50, 53, 150 
Осін, майор — 104, 217 
Останін Сергій, наглядач — 96, 205, 

224 
Остапенко Володимир — 213, 254, 281 
Острогляд (Сухов) В'ячеслав — 96, 

177, 196, 214, 256, 258 
 
Павличко Дмитро — 190, 277 
Павлишин Олег — 120 
Павлов Валерій — 223, 287 
Паламарчук Галина — 18, 131 
Паламарчук Іван — 138, 141 
Папуша, циганська поетеса — 201 
Парубченко Микола, дядько 

Ю.Литвина — 240, 242 
Парубченко Надія, мати Ю. Литви-

на — 218, 238-240, 248, 260 
Пастернак — 185, 191 
Пасховер Олександр — 168, 171 
Паулайтіс Пятрас — 50, 140 
Пашко Атена — 37, 324 
Пашков Іван — 261 
Пашнін Євген — 136 
Пенсон Борис — 146, 149, 301, 303, 304 
Пестов Віктор — 290 
Петлюра Симон — 34 
Петрашенко Віктор — 29, 30, 32-34 
Петрашенко Олег — 29 
Петраш-Січко Стефанія — 317 
Петро І — 207 
Петровський Валерій — 76, 111 
Петрушко Володимир — 326 
Пилипенко Анатолій — 17, 38, 71 
Пинчук, персонаж Литвина — 239 
Підгірний Богдан — 223, 277, 287 
Підгорний М.В. — 208 
Підсуха Василь, дядько В.О. — 9 
Підсуха Лука, дядько В.О. — 7, 69 
Підсуха Ганна, тітка В.О. — 7 
Підсуха Федір, дід В.О. — 6 
Підсуха-Гуленко Антоніна, тітка 

В.О. — 7, 66 
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Піхно — 8 
Плахотнюк Микола — 49, 132, 155 
Плющ Леонід — 132, 155, 334 
Поважна В.М. — 41 
Повіліоніс Відмантас — 50, 149 
Поворознюк Тетяна — 334 
Погружальський Віктор — 15 
Погуляйло Світлана — 73, 323 
Покальчук Валерій — 223 
Покровський М.Н. — 47 
Поліґанов Володимир, міліціонер — 

247, 249 
Поліч Ганна — 31 
Поліщук Г. А. — 11 
Поліщук Євген (Іван) — 97, 103, 178, 

276, 292 
Положій Віктор — 28 
Польовий Іван — 324 
Попадюк Зорян — 46, 109, 130, 136, 

173, 305, 308 
Попадюк Ірина — 109 
Попадюк Любомир — 109 
Попадюк Любомира — 109, 158 
Попадюк Оксана — 109 
Попелюх (Стус) Валентина — 19, 133, 

142, 167, 187, 218, 227, 232, 
236, 306 

Попович Оксана — 48 
Поровський Микола — 120 
Потебенько М.О. — 131, 166 
Похмєлкін Віктор — 298 
Прикмета, бригадир — 141 
Пристайко В.І. — 239, 260 
Приходько Григорій — 89, 105, 115, 

217, 285 
Прищепа Олександр — 117 
Пронюк Євген — 15, 23-26, 37, 39-42, 

83, 115, 120, 154-157, 162, 173, 
289, 303, 308, 328, 331, 336 

Прошко Вадим — 232 
Пушкін О. — 16, 194, 250 
Пчельников Євгеній, лікар — 97, 98, 102, 

205, 212, 214, 257, 258, 260 
Пяткус (Петкус) Вікторас — 89, 100, 

177, 197, 203, 208, 255, 285, 
327, 328 

 
Равіньш Майґоніс — 50, 149, 164 
Радченко, кагебіст — 82, 84 

Ракна Раджія Лакшмі Деві Шах, ко-
ролева Непалу — 11 

Рачук Микола — 18, 131 
Ребрик Богдан — 177, 285, 308 
Рейґан Рональд — 104, 217, 286, 293, 335 
Рейнґольд Авґуст — 48, 49, 140 
Река Андрій — 326 
Решетников Ю. В. — 294, 296 
Рибаков Анатолій — 194 
Рильський Максим — 154, 190, 277 
Ритхеу Юрій — 163 
Різників Олекса — 308 
Рільке Рейнер Марія — 89, 150, 185, 

193, 293 
Рогінський А. Б. — 296 
Роде Ґунар — 136 
Розпутенко Іван — 52, 147, 218 
Розумний Петро — 73, 113, 119, 170, 

173, 324 
Роман, псевдо вояка УПА — 51 
Романов Олександр — 50, 208 
Романюк Василь (Патріярх Володи-

мир) — 60, 65, 270, 272, 325 
Ромашов Борис — 96, 97, 99, 100, 178, 

194, 195, 204, 214, 218, 257, 
292 

Ромко Петро — 23, 26, 38, 41, 156, 324 
Рубан, кагебіст — 42 
Рубан Василь — 35 
Рубан Петро — 35, 105, 217, 285, 313 
Руденко, наглядач — 96 
Руденко Микола — 50, 53, 73, 78, 125, 

168, 173, 205, 208-210, 246, 
263, 268-270, 272, 275, 277, 
307, 316, 317, 323 

Руденко Раїса — 316-317 
Русин Іван — 122 
Русначенко Анатолій — 31, 247, 260, 

261, 322 
 
Сабуров, ст. лейт. — 96, 205, 210 
Саврадим — 86 
Садо Міхаїл Юханович — 50, 66, 219, 

229 
Садунайте Нійоле — 48 
Сакко — 34 
Самійленко Микола — 261 
Самодуров Юрій — 297 
Самокиш Ніна — 324 
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Самусь Микола — 82 
Сапеляк Степан — 219 
Сапожников, начальник СІЗО — 35, 

45, 49, 162, 203, 303 
Сарана — 78 
Саранчук Петро — 307 
Сартаков Петро — 144 
Сахаров А.Д. — 44, 67, 71, 84, 172, 

176, 187, 211, 297, 302, 307 
Сверстюк Євген — 5, 14, 15, 17, 18, 

21, 23, 42, 73, 102, 122, 131, 
153-155, 157, 170, 173, 186, 
235, 237, 248, 276, 277, 308, 
313, 314, 323, 326, 328-331, 
333-337 

Світлична Леоніда — 154, 169, 235, 
336 

Світлична Надія — 48, 72, 102, 117, 
147, 156, 169, 235, 236, 244, 
263, 293, 306, 317, 324, 325 

Світличний Іван — 13-15, 18, 21, 22, 
24, 98, 113, 122, 130, 131, 
154, 155, 157, 162, 235, 238, 
263, 314, 323 

Севрук — 6, 7 
Селезненко Олександр — 22, 155, 162 
Семенюк Клим — 67, 69, 107 
Семенюк Роман — 46, 47, 118, 138, 141, 

144, 145, 147, 149, 152, 306 
Семикіна Людмила — 187 
Сем'янів Іван — 28-29 
Сендс Роберт — 151, 197 
Сеник Ірина — 48, 317 
Сенченко Петро — 324 
Сергієнко Євген, син О.Мешко — 310 
Сергієнко М. І. — 62 
Сергієнко Олександр (Олесь), син 

О.Мешко — 66, 72, 73, 155, 
310, 312-314, 319, 325 

Сергієнко Федір, чоловік О.Мешко — 
310, 313 

Сергієнко Устим, онук О.Мешко —
318 

Середняк Люба — 334-336 
Сидоренко Рая — 25, 36 
Сидоржевський Михайло — 110 
Сидоров Валерій, водій —224, 225 
Сидоров Сергій, наглядач — 96, 98, 205 
Сизон М. В. — 11 
Силенко Леонід — 111 

Силенко Надія, сестра В.О. — 9, 14, 
27, 29, 50, 66, 67, 70, 81, 84, 
87, 107, 111 

Симоненко Василь — 13, 17, 33, 108, 
121, 122, 153, 248, 265, 322 

Синівський Андрій — 136 
Синяк Дмитро — 46, 51, 118 
Сиротинін В. — 294 
Ситенко Леонід, прокурор — 12, 56, 

61, 64, 69, 167 
Сімутіс Людас — 50, 152 
Січко Василь — 72, 115, 127, 173, 175, 

250, 279 
Січко Петро — 72, 127, 173, 175, 250 
Скалич (Покутник) Семен — 89, 104, 

135, 177, 185, 192, 202, 217, 
256, 281, 282, 285 

Скачек (Скачок) Юрій — 17, 18, 21, 38 
Сковорода Григорій — 32 
Скочок Павло — 287 
Скринник, хірург — 133, 272 
Скрипка В.М. — 44, 72, 315, 318, 321, 

325 
Скуратівський Василь — 11, 12, 39, 41 
Славинський Віктор — 61-65, 68, 70, 

74, 171, 279, 283 
Сліпий Йосиф — 243 
Слободян Микола — 46, 150 
Слюсаренко Ф.М. — 14, 38, 41 
Смаглій Іван — 64 
Смайліс Ромас — 50, 149 
Смолій Валерій — 236 
Смужаниця Василь — 333, 337 
Снєгірьов Гелій — 56, 122, 173, 253, 

316 
Сніцаренко Василь — 11 
Снядовський, майор — 96, 100, 101, 

188, 205, 207-209, 212, 214 
Сокульський Іван — 89, 93, 105, 116, 

174, 217, 218, 221, 285, 328 
Солдатов Сергій — 49, 147, 149 
Солженіцин Олександр — 59, 176, 211 
Соловйов Сергій — 47 
Сорока М.М. — 137, 243 
Сосюра Володимир — 34 
Сталін Й.В. — 9, 10, 35, 52, 79, 99, 

100, 121, 137, 151, 153, 174, 
181, 187, 201, 202, 207, 208, 
244, 245, 250, 266, 267, 289, 
294, 310, 325, 333 
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Старосольський Любомир — 46, 130, 
150 

Стебун (Кацнельсон) Ілля — 265, 275, 
277 

Стельмах Михайло — 28, 190 
Стельмах Ярослав — 28, 207 
Стенінґ Волеслав — 288 
Стенчук Б. — 15, 153 
Стефанова Галина — 233 
Стефанович Раїса — 11 
Стеценко, бургомістр — 331 
Стеценко Кирило — 331 
Стіпахно Іван — 29, 30, 33 
Стогнота Люмила — 26 
Стокотельна Ольга — 107, 324 
Стокотельний Павло — 169 
Стрільців Василь — 72, 175, 250 
Строката-Караванська Ніна — 317, 

324 
Стус (Синківська) Їлина (Олена) 

Яківна, мати В. Стуса — 
134-135, 188, 219, 229-231 

Стус Василь — 2, 4, 5, 15, 16, 18-20, 
22, 27, 40, 42, 47-50, 53, 55, 
56, 60, 65, 71, 72, 81, 83, 89, 
93, 95, 97-100, 102, 103, 108, 
115, 117, 120, 124, 125, 128-
131, 133-135, 138, 139-152, 
154-178, 180-207, 209-238, 
246, 248, 250, 256, 258, 260, 
262, 263, 270, 276, 277, 279-
282, 284-287, 289-294, 297, 
298, 300, 305-308, 315, 317, 323 

Стус Дмитро, син В. Стуса — 115, 
134, 139, 142, 186, 188, 218, 
223, 224, 226, 233-235, 237, 
277, 289 

Стус Семен Дем'янович, батько 
В. Стуса — 187-188, 230 

Стус Іван, брат В. Стуса — 230 
Стус Тетяна, небога В. Стуса  — 219, 

229 
Стус Ярослав, онук В. Стуса  — 188 
Стус-Чередниченко Марія, сестра 

В. Стуса  — 230 
Сугоняко Олександр — 110, 118 
Сусленський Яків — 308 
Суслов А.А. — 194, 265, 288 
Суслов Андрій — 288 
Сутковенко Микола — 58 

Сухачов Сашко — 117 
 
Тагор Рабіндранат — 252 
Танюк Лесь — 120 
Тарасюк, голова райвиконкому — 55 
Тарто Енн — 89, 103, 105, 177, 212, 

214, 218 
Твердохліб — 248 
Тельнюк Галя — 148, 236 
Тельнюк Леся — 148, 236 
Тельнюк Станіслав — 166 
Тернер Віктор — 190 
Тетчер Магарет — 151, 196 
Тимошенко Анатолій — 117 
Тимошенко Олесь — 325 
Тинченко Ярослав — 290 
Титаренко Борис — 214, 254, 281 
Тиха Зіна, сестра О.Тихого — 266 
Тиха Марія, мати О.Тихого — 266 
Тиха Олександра, сестра О.Тихого — 

266 
Тиха Ольга Олексіївна, дружина 

О.Тихого — 266, 276 
Тихий Антон, онук О.Тихого  — 290 
Тихий Володимир, син О.Тихого — 

219, 223, 225, 227, 268, 269, 
276, 290 

Тихий Іван, батько О.Тихого — 266 
Тихий Микола, брат О.Тихого — 266, 

269 
Тихий Микола, син О.Тихого — 223, 

227, 266 
Тихий Олекса (Олексій Іванович) — 

2, 4, 53, 89, 97, 101, 103, 
115, 125, 168, 173, 177, 196, 
206, 207, 215, 219-224, 228, 
229, 246, 254, 255, 257, 260, 
262-278, 280, 282, 285-287, 
290, 293, 316, 317, 323 

Тихий Юрко, онук О.Тихого  — 290 
Тихомиров, академік — 78 
Тичина Павло — 34, 165, 190 
Ткач Олександр, міліціонер — 247, 

249 
Ткачова А.Ф., суддя — 246 
Товстенько, директор школи — 8 
Толстой Лев — 193 
Тольятті Пальміро — 34 
Топчій О.М. — 325 
Трушников О. П. — 295 
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Туманова Л.Б. — 67, 69, 71, 81 
Турик Андрій — 101, 270 
Турчин Александр — 255 
Тютюнник Григір — 190 
 
Українка Леся — 10, 191, 315, 317, 

330, 337 
Улеватий, лейтенант — 48, 129, 139, 

140, 305 
Уніченко, завгосп — 87 
Устюжанин Валерій, міліціонер — 247 
Уткін, лейтенант — 96, 183, 205 
 
Федас Йосип — 13, 17, 18, 21, 38 
Федоренко Василь — 96, 164, 177, 

257, 273 
Федорів Дмитро — 107, 218 
Федоров, майор — 184, 196, 197, 205, 

212, 290 
Федоров Юрій — 89, 96, 97, 102, 177, 

178, 193, 195, 208, 212, 257, 
258, 260, 270, 281, 285, 302 

Федорчук В. — 155 
Федущак Інна — 297 
Філатов, в’яень — 89, 178, 180 
Фінберґ Леонід — 235 
Фоміна, секретар райкому — 13 
Форкун Фаїна — 28, 29, 38, 41 
Франко Зіновія — 22, 155, 162 
Франко Іван — 17, 122, 245, 252, 266, 

313 
 
Харісов, лікар — 196, 256 
Харченко, лейтенант — 80, 81, 155, 

313 
Харчук Наталка — 111, 117 
Харчук Олександр — 111, 117 
Хаустов Віктор — 166 
Хвильовий Микола — 174, 250 
Хейна Люба — 53, 56 
Хейфец Михайло — 50, 60, 70, 81, 

117, 141, 142, 144-147, 149, 
306, 308 

Хейфец Раїса — 306-307 
Хмара Степан — 44 
Хмельницький Богдан — 321 
Холодний Микола — 132, 155, 162, 

187 
Хорошковський — 116 

Хрущов М.С. — 11, 80, 208, 311 
Худенко Василь, син Віри Мешко — 

311, 319 
 
Цвєтаєва Марина — 191 
Циганок Олександр — 117 
Цімох Микола, слідчий — 36, 38, 40, 

132, 153, 158, 252 
Цупренко П.Г. — 158 
 
Чайковський Леонід, слідчий — 58, 

81-85, 175, 280 
Чакурда Олена — 336 
Чапурда Іван — 138-139 
Ченцов В.І. — 103, 183-185, 204, 207, 

223, 224, 258, 328 
Чепкасов, кагебіст — 103, 183, 204 
Черепанов Михаїл — 259, 288, 297 
Черепанова (Чурсіна) Тетяна — 259, 

288, 289, 294 
Черненко К.У. — 202, 208, 333 
Чернилевський Станіслав — 18, 115, 

131, 221-225, 227, 231, 277, 
287 

Черних Марина — 224 
Черняхівська-Старицька Людмила — 

165 
Чертанов, наглядач — 96, 184, 186, 

205, 259 
Чинченко, проф. — 59 
Чобіт Дмитро — 248 
Чорновіл В'ячеслав — 14, 15, 18, 21, 

24, 37, 60, 65, 72, 108, 109, 
124, 129-131, 136, 153-155, 
168, 170, 174, 175, 250, 279, 
287, 307, 314 

Чуй, сторож школи — 33 
Чумак Василь — 21, 33, 153 
Чурай Маруся — 317 
Чурбанов — 259 
Чурсіна Тетяна Георгіївна — 289, 294 
 
Шабатура Стефанія — 18, 48, 147, 

155, 158, 170, 306, 317 
Шакіров Бабур — 149 
Шапіренко — 87 
Шаринов, наглядач — 96, 184, 203, 

205 
Шаровара Павло — 324 
Шацька Альбіна — 234 
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Шевченко Анатолій — 33 
Шевченко Віталій — 107, 325 
Шевченко Володимир — 277 
Шевченко Леся — 28 
Шевченко Микола — 32 
Шевченко Олесь — 107, 120 
Шевченко Тарас — 6, 14-16, 19, 25, 

28, 36, 107, 112, 114, 120, 
121, 167, 189, 190, 193, 230, 
234, 235, 244, 245, 247, 252, 
262, 265, 273, 305, 313, 314, 
326 

Шевчук Анатолій — 109, 110, 123 
Шевчук Валерій — 110, 190 
Шекспір Вільям — 252 
Шелест П.Ю. — 154 
Шептицький Андрей — 304 
Шесталов Юван — 163 
Шиманський, в’язень — 87 
Шкрябик Тарас — 82 
Шляхов Е. А. — 295 
Шмиров В.О. — 259, 288, 294, 296 
Шовкотишний Володимир — 223, 

225, 227 
Штинько Валентина — 29 
Шулик Микола — 324 
Шульгін, депутат Держдуми — 8 
Шумук Данило — 51, 177, 243, 285 

Щербицький В.В. — 65, 66, 72, 84, 
174, 250 

 
Юдін І. І., кагебіст — 85 
Юзенів Олександра — 324 
Юра, кагебіст — 55-56 
Юрченко Володимир — 239 
Юскевич Артем — 49, 50 
Юхновський Ігор — 126 
Ющенко Віктор — 126 
 
Якимчук Казимир, прокурор — 69-70 
Якір Петро — 44 
Якубівський Михайло — 18, 41 
Янко Олександр — 310 
Янко Дмитро, дядько О.Мешко — 

310, 319 
Яновський Юрій — 277 
Яременко Василь — 234 
Ярилова, цензор — 182 
Ярошинська Алла — 110, 114 
Ярошинський Богдан — 120 
Ященко Леопольд — 313 
Яшкунас, в’язень — 178 
 
Moshinsky George — 312, 321 
 
Wiesermann Michael — 5, 291 
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