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«Але я не зраджу своїй натурі – 
я не відступлюся, бо там, за ґра-
тами, найкращі наші люди, яких 
я любила, і які і мене люблять». 

З листа Петрові Григоренку 
від 3 березня 1980 року 
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НА ГРАНІ 

Оксана Яківна Мешко – одна з трьох перших членів-засновників зна-
менитої Української Гельсінкської Групи (УГГ), – організації, діяльність якої 
відіграла історичну роль у викритті колоніального характеру СРСР, в розхи-
туванні брежнєвсько-андроповського режиму та в його ізоляції на міжнарод-
ній арені. Після найжорстокішого погрому українського руху шістдесятників-
дисидентів середини 60-х – поч. 70-х р.р. УГГ 9 листопада 1976 року відкрито, 
через зарубіжні радіостанції («Свобода» та інші) проголосила про своє ство-
рення і дала адреси засновників для повідомлень громадянами України про 
факти порушення комуністичним режимом прав людини, з наміром доводити 
ці факти до відома світової громадськості. Таким чином, за cлушною оцінкою 
сучасних істориків, «відкрилася нова сторінка протистояння української інте-
лігенції і тоталітарної держави, гадається, найтрагічніша в хроніці руху опору 
60-х- 80-х років» (Георгій Касьянов. Незгодні: українська інтелігенція в русі 
опору 1960 – 80-х років. – К.: Либідь, 1996. – С. 158; його ж: Правозахисний 
рух // Українська Гельсінкська Група. До 20-ліття створення. – Газ. «Само-
стійна Україна», ч. 25-28 (212-215), 1996, жовтень, спецвипуск, с. 3). 

Залишившись на свободі одна після арештів 5 лютого 1977 року голови 
УГГ Миколи Руденка та члена-засновника Олекси Тихого, а невдовзі й усьо-
го первинного складу групи, відважна 72-річна жінка змушена була, через 
перманентний характер репресій, застосованих КДБ до членів групи, постій-
но відтворювати УГГ і самовіддано скеровувати її діяльність, щоб не допус-
тити згасання цього останнього вогнища опору колоніальному режиму, остан-
нього вогника надії для багатьох сотень українських політв’язнів, серед яких 
був і я, її син – Олесь Сергієнко. Ця безкомпромісна нерівна боротьба тривала 
чотири безкінечних роки, аж до арешту 13 жовтня 1980 року 76-літньої Ок-
сани Яківни після трьох місяців свавільного і нічим не обґрунтованого утри-
мання її в психлікарні ім.Павлова. 

На час її арешту Українська Гельсінкська група, після розгрому або са-
морозпуску під тиском репресій у 1977 – 1978 р.р. всіх інших гельсінських 
груп – Московської, Литовської, Грузинської та Вірменської, – залишалася 
чи не єдиною діючою правозахисною організацією в СРСР. І це при тому, що 
обрушений на неї шквал репресій багатократно перевищив репресії, яким були 
піддані всі інші гельсінкські групи в СРСР, разом узяті. Якщо з інших право-
захисних груп було виарештувано трохи більше десяти чоловік, то протягом 
1977-1980 р.р. з 42-х членів УГГ було заарештовано 35 чоловік. З них шестеро 
були доведені карателями до смерті. Ось імена цих подвижників, у хронологі-
чному порядку їхньої загибелі: Гелій Снєгірьов (письменник, автор книги «На-
бої для розстрілу», помер під слідством 12 грудня 1978 року, формально не 



 6 

будучи членом групи); Михайло Мельник (історик, після обшуку перед не-
минучим арештом, щоб відгородити родину від переслідувань, 9 березня 1979 
року наклав на себе руки); Олекса Тихий (помер 5 травня 1984 року), Юрій 
Литвин (5 вересня 1984 року), Валерій Марченко (7 жовтня 1984 року), Василь 
Стус (4 вересня 1985 року) – доведені до смерті спеціально створеними для них 
умовами утримання в ув’язненні. Не були заарештовані тільки ті, кому поща-
стило виїхати за кордон. 

Відомі дві спроби організації працівниками КДБ замахів на життя Ок-
сани Мешко. Перша – коли вони через керівництво 16-го подільського полі-
клінічного відділення направили до Оксани Яківни дільничну лікарку Крейніс 
(вона саме подала до ВВіРу клопотання про виїзд до США), яка й докладала 
зусиль, щоб умовити Мешко лягти до лікарні. Однак її старання викликали 
тільки крайню підозру приреченої на згубу «пацієнтки», з ганьбою та соромом 
вона мусила піти з двору Оксани Яківни, з якою раніше в неї були приязні 
стосунки. На другий день підозри повністю підтвердилися фактами, що ста-
ли відомими працівникам поліклініки і жваво обговорювалися в їхньому се-
редовищі. 

Друга спроба – коли вбивцю прислали на вул. Верболозну, 16, на таксі 
2-го таксопарку серед білого дня, розраховуючи, за оперативними розробка-
ми, застати «об’єкт» удома саму-самісіньку. Кілер, видаючи себе за майстра 
газового господарства, увійшов до дому. Та йому не пощастило: саме коли 
він заштовхав стару жінку до кімнати, причинив двері і, наставивши револь-
вера, вимовив «Де гроші!?», за його спиною з’явилася міцна молодиця (квар-
тирантка, яка не пішла того дня на роботу), схвильовано питаючи: «Оксано 
Яківно, в чому справа?!» Шокований виконавець, ховаючи револьвер за борт 
піджака, розгублено озирнувся – і цього вистачило, щоб Оксана Яківна ско-
чила на табуретку біля вікна, на підвіконня, а з нього з метрової висоти у сад, 
розтинаючи повітря пронизливим криком «Рятуйте, вбивають!!!» Відсторони-
вши квартирантку, кілер вийшов з хати та з двору, спокійно сів на очах сусідів, 
що висипали на вулицю і навіть зауважили номер машини, в таксі і поїхав 
геть. За 15 хвилин (ніби приготувався зарані) на місце події прибув на виклик 
слідчий в особливо важливих справах (фахівець по вбивствах). І по тому, як 
він заспокоював потерпілу, твердячи, що, зрештою, нічого ж не трапилося, а, 
отже, мовляв, нема чого й розслідувати, – Оксана Мешко чітко з’ясувала собі, 
хто саме прислав того кілера по її душу. 

У недобудованому будинку навпроти (Верболозна, № 9) КДБ обладнало 
постійний пост, звідки за домом на Верболозній, 16, велось цілодобове спо-
стереження: жоден відвідувач цього двору не уникав затримання, обшуку чи 
спроб вербування. Не кажемо вже про безконечні масовані обшуки з участю 
півтора десятка працівників КДБ. 

Та навіть під таким тиском УГГ не капітулювала перед знавіснілими ка-
рателями. Причина, з якої КДБ чотири роки вагалося, перш ніж наважилося 
заарештувати Оксану Мешко, мала серйозний морально-політичний та юри-
дичний характер: її реабілітація 1956 року. Згідно з законом, реабілітація, в разі 
виникнення якихось нових карних претензій до реабілітованого, накладала на 
державу зобов’язання зарахувати невинно відбутий термін ув’язнення. Інши-
ми словами, у Оксани Мешко був юридичний імунітет. Як причину треба на-
звати ще й самовпевнену недооцінку Оксани Яківни органами КДБ. Але пе-
ресвідчившись, що помилялися щодо спроможності 73-х – 75-річної Оксани 
Мешко до суспільної активності в умовах тотального переслідування й теро-
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ру, вони, за гебістською звичкою, махнули рукою на юридичні, а тим більше 
моральні перешкоди, і безпардонно заарештували невгамовну пенсіонерку. 
«Найгуманніший у світі» окупаційний суд з особливим цинізмом, на саме Різ-
дво Христове 1981 року, засудив стару, хвору на шлунок і діабет, серце і гі-
пертонію жінку до 6 місяців ув’язнення та 5 років заслання. Тобто на вірну 
смерть. Не знаючи в своїй ненависті ніякої міри, гебісти три з половиною мі-
сяці (108 діб!) тягли її через усю неосяжну імперію етапом аж на берег Охот-
ського моря. У Харкові конвой, з огляду на стан і вік засудженої, два тижні 
відмовлявся її брати на етап, її вимушено лишали по дорозі в тюремних ліка-
рнях, щоб довезти живою. Хоч рейсовими літаками могли б доставити її за 
три дні. Це – на пострах усім і кожному мешканцю країни, «где так вольно 
дышит человек». (Досить нагадати, що саме нескінченними етапами довели 
до смерті хворого на нирки 37-літнього правозахисника-журналіста, члена 
Української Гельсінкської Групи Валерія Марченка). 

Тільки не такий характер був у «козацької матері» (як називали її укра-
їнські дисиденти за незламність вдачі та турботу про всіх політв’язнів), щоб 
зігнути українську характерницю, ніби справді крицеву Оксану Мешко. 

Народилася Оксана Яківна Мешко 30 січня 1905 року в с. Старі Санжари 
неподалік м.Полтави в малоземельній селянській родині козацького стану. 
Себто, покоління її предків не зазнали кріпацького невільництва, що, безпе-
речно, позначилось на вихованні волелюбних рис характеру. 

У 1919 році більшовицькі окупанти вбили її старшого брата,17-літнього 
Євгена Мешка – гордість родини і загального улюбленця, лідера старосанжа-
рівської молоді. (Рідний брат маминої матері, моєї бабусі Марії Петрівни 
Мешко-Янко, відомий політичний діяч, лідер українських есерів, член Центра-
льної Ради Олександр Петрович Янко говорив сестрі: «Марусю, я дуже люблю 
своїх дітей, але твого Євгена я любив більше їх усіх.»). А потім розстріляно і 
взятого в заложники за невиконання селом продрозкладки шанованого одно-
сельцями, інтелігентного і розважного 40-річного батька Якова Мешка (який 
свого часу на прохання села, на власний страх і ризик знявши всі обігові ко-
шти зі своєї крамниці – єдиного джерела існування родини, пустив у селі це-
гельний завод, який згодом викупило земство. З його цегли в селі було збу-
довано школу, яка стоїть досі, а від 22 вересня 2002 року вона носить ім’я 
О.Я.Мешко). 

Родинне майно було реквізоване. Осиротівши та опинившись у 15-річно-
му віці без родинної опори, Оксана знайшла в собі сили продовжити навчання. 
Підготувавшись за допомогою сестриного чоловіка Михайла Худенка, вона 
поступила 1927 року на навчання до Київського ІНО (інститут народної осві-
ти) на хімічний факультет. Двічі її виключали як вихідця з «соціально воро-
жого середовища» (чи не окупантам?) – і двічі вона добивалася поновлення. 
Врешті, перевелась до Дніпропетровська. І таки здобула вищу освіту (хіміка). 

1930 р. О.Мешко вийшла заміж за викладача політекономії Дніпропет-
ровського Гірничого інституту Сергієнка Федора Федоровича, селянського по-
ходження, з Гуляйпільського району Запорізької області, колишнього члена 
УКП (Української комуністичної партії). Народила двох дітей – Євгена, 5 ли-
стопада 1930 року, та мене, Олеся, 25 червня 1932 року. 

Ледве перебули ми голодомор 1933 року, як прийшла нова біда: 1934 року 
під час тривалого відрядження на села Дніпропетровщини для організації в 
розпал голодомору дитячих притулків, знову посадили чоловіка за колишню 
приналежність до УКП та автоматичне вибуття через несплату членських вне-
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сків з ВКП(б) (укапістам 1924 року примусово поміняли партквитки на членів 
КП(б)У). З великою бідою (завдяки розуму, спритності та удаваним обіцянкам) 
вирвавшись з ув’язнення, Федір Сергієнко 1935 року виїхав з України в Росію, 
а згодом забрав до себе й сім’ю. Так вирятувавшись від окупаційного погрому, 
родина опинилась у Тамбові, де вела тихе, непомітне життя радянських обива-
телів. 

1941 рік приносить першу втрату: від бомбардування загинув старший 
син, мій брат, 11-річний підліток Євген. 1942 року в нестройові мобілізують 
хворого на туберкульоз батька – Сергієнка Ф.Ф. Туга за батьківщиною пере-
творила наше життя на чужині, в тамбовській еміграції, на постійне очікуван-
ня нагоди повернення додому. За вісім років вимушеної еміграції мама не до-
пустила русифікації своєї родини. Нагодою для повернення стало очищення 
України від німецьких окупантів. Ледве діждавши літа 1944 року і не чекаючи 
демобілізації чоловіка з армії, Оксана Мешко оформляє переведення по службі 
(переселення з Росії в Україну заохочувались) і переїздить разом зі мною з Там-
бова в Дніпропетровськ, до своєї матері. А через півроку, в січні 1945-го, – в дав-
но омріяний Київ, місто своєї юності, до демобілізованого після контузії чоло-
віка, прийнятого на роботу фінінспектором республіканської контори Держ-
банку. 

Однак радість зустрічі з містом юності тривала недовго. Влітку 1946 ро-
ку Оксана Мешко прийняла до себе свою осиротілу сестру Віру Худенко, ро-
дина якої (син Василь і вже старий чоловік Михайло), опинившись під німе-
цькою окупацією, в боротьбі за свободу вступили до лав УПА. «Визволителі» 
карали за це нещадно: власну національну армію Україні мати було невільно. 
Вони не обмежились арештом чоловіка і сина – бійця УПА, але й відкликали 
через спецвідділ з Далекого Сходу її другого сина, лейтенанта-топографа Ра-
дянської Армії Євгена Худенка і подбали, щоб не стало і його. Після арешту 
сина і чоловіка, ще нічого не знаючи про долю другого сина, Євгена, у відчаї 
47-річна Віра Яківна приїхала до Києва прихилити голову у своєї сестри. 

Оксана Мешко зуміла підшукати для сестри житло, прописати і влаштува-
ти її на роботу. Тоді-то МГБ й заарештувало Віру Худенко. Таємно. Пропала 
людина – і все. Оксана Мешко в пошуках сестри буквально перевертала Київ 
і не припиняла пошуків, незважаючи на їх безрезультатність, чим привертала 
увагу десятків і сотень киян до зникнення сестри. Сусідка-сексот, виконуючи 
волю своїх господарів, повідомила Оксані Яківні, що бачила сестру «під кон-
воєм на вулиці Рози Люксембург». (Там знаходилась обласна контора МГБ). 
Це щоб невгамовна Оксана Мешко припинила пошуки. Але замість переляка-
тися, як розраховували, вона звернулась до адвоката. Адвокату в бюро пере-
пусток МГБ на вулиці Короленка, 33 (нині Володимирська), відповіли: «Нет 
здесь такой». 

На запитання Оксани Мешко, що треба зробити, щоб його допустили до 
ознайомлення зі справою, досвідчений адвокат відповів: «Якби я міг назвати 
номер справи і прізвище слідчого, – мусіли б допустити». – «А де про це мо-
жна довідатись?» – «О, Оксано Яківно! Туди ні мене, ні, тим більше, вас не 
пустять. Це приміщення на Левашовській (Тепер Шовковична. – О.С.) з сис-
темою спецперепусток.» – Коли ж через день Оксана Яківна дала йому ці ві-
домості, він розвів руками і сказав: «Вас тільки в розвідку посилати!» 

На цей раз адвоката Різунова, який назвав прізвище слідчого (підполков-
ник Цибков) та номер справи (№ 42), до ознайомлення зі справою було до-
пущено. Вона виявилася «шитою білими нитками» і її, на вимогу відважного 
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адвоката, повернули на дорозслідування. Для МГБ цього було вже забагато. 
Невдовзі, 19 лютого 1947 року, 42-річну Оксану Яківну Мешко було заарешто-
вано. Як відверто визнав слідчий Куценко, «за то, что ты полезла в эту кашу». 

Окупаційна служба безпеки в пред’явленні звинувачень не соромилась. 
У хід пішло й традиційне ідеологічне звинувачення в «націоналізмі», доказом 
чого послужило повернення сім’ї в Україну, спрямування сина в українську 
школу і вилучений примірник «Історії України-Руси» Михайла Грушевсько-
го. Слідчий Куценко за допомогою відпрацьованої технології нічних допитів 
позбавив О.Мешко сну (спати вдень в СІЗО МГБ суворо заборонялось), в на-
дії здобути «царицу доказательств» – самообмову. Загалом, цей прийом діяв 
безвідмовно, і за тиждень-два «подследственный», як правило, капітулював. Та 
не так було цього разу. На двадцять перший день катування безсонням дове-
дена до безтями Оксана Мешко зробила спробу роздерти Куценкові рота. (Піс-
ля цього він нав’язливо навіював Оксані Яківні, що в неї «преступный харак-
тер»). Врешті, зазнавши поразки в своїх зусиллях змусити її «признатися» в 
«террористических намерениях в отношении главы украинского правительства 
М.С.Хрущева», він узяв відпустку, а справу було переслано в Москву на вирі-
шення ОСО («Особого Совещания»), яке й присудило сестрам заочно по 10 ро-
ків концтаборів. 

Відбували термін ув’язнення люди теж по-різному. Табірні оперативні 
відділи запопадливо відпрацьовували свій воістину «кривавий хліб», вико-
ристовуючи табірну безвихідь в’язнів для вербування агентури та організації 
провокацій. Гасло гебістів: «Преступный мир сам себя уничтожит» злочинно, не 
гребуючи жодними засобами, методично проводилося в життя. Якщо в чолові-
чих зонах систематично і постійно готували та організовували різанину, то в 
жіночих також протиставляли одну групу ув’язнених іншій за найрізноманіт-
нішими ознаками: національними, освітніми, земляцькими та за мірою співпра-
ці з табірним начальством. Оксані Мешко, як східнячці, бажаючи протиставити 
її західнячкам, які в таборах становили більшість, запропонували, враховуючи 
її керівні здібності, стати бригадиром. Вона категорично відмовилась, знехту-
вавши перевагами, які давала ця «блатна» на зоні робота «придурка» (від слова 
«придурюватися», прикидатися»). 

У результаті ледве живою, «доходягою» Мешко була актована 1955 року 
і поселена під наглядом у Красноярську. І тільки 1956 року, приїхавши до Киє-
ва, дістала вона реабілітацію. Ще застала живим свого хворого на туберкульоз 
чоловіка, інваліда війни І групи, Сергієнка Федора Федоровича, який більшу 
частину життя проводив у госпіталі, де й помер у грудні 1958 року. 

Мене з бабусею Марією Петрівною, як сина і матір репресованої Оксани 
Мешко, було виселено 1949 року з кімнати в коридор. У таких умовах я закінчив 
1950 року школу. Але того ж року ми знову були виселені. Тепер уже в двір, під 
відкрите небо. З цієї причини я вступив до вузу (Київський сільгоспінститут) 
тільки 1951 року, поховавши того ж року свою бабусю, яка ставила мене на ноги. 

Ще до повернення матері з ув’язнення я потрапив у поле зору МГБ – че-
рез свої знайомства серед студентів-україністів Київського університету, яких 
саме збирались (вже втретє після війни, після 1948 та 1949 р.р.) піддати черго-
вому політичному погрому. Вперше потягли мене до МГБ 13 лютого 1953 року 
за свідченням заарештованого в той день колишнього однокласника Ростисла-
ва Д. (який, рятуючись, демонстрував готовність до співробітництва з МГБ), 
з наміром розпочати справу й по сільгоспінституту. Рятівна смерть «вождя 
всіх народів» 5 березня 1953 року залишила мене, як і багатьох однокурсників 
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Ростислава на волі. Однак про мене не забули. Восени 1955 р., завербованим 
агентом Давидом М. прислали з табору від того ж таки Р. провокативного лис-
та. Інтуїтивно відчувши недобре, я ухилився від подальшої співпраці з присла-
ним агентом. Тоді до мене направили з конкретним завданням вияснити моє 
ставлення до новоутвореного Варшавського Договору іншого товариша – одно-
класника Миколу Б., взявши з нього підписку про співробітництво. Той признав-
ся, питаючи: «Що мені їм казати?» Довго я намарне переконував Миколу Б. про-
сто відмовитись від співпраці. Аж ХХ з’їзд КПРС надав йому відваги і аж весною 
56-го він повідомив мені, що відмовився від подальшого співробітництва з «ком-
петентними органами». Як було насправді, – то вже справа його сумління. 

А в травні 1956-го, в розпал підготовки до весняної сесії, мене знову по-
тягли до КДБ. Допитували про той самий провокативний лист, привезений 
вже згаданим табірним агентом, нагадуючи моїй «забудькуватості» аж надто 
добре відомий слідчим текст. (Це був пам’ятний 1956-ий, коли з усіх таборів 
на тайшетську «трасу» збирали цвіт табірного братства, саме ту, найзрілішу 
частину політичної опозиції, якої режим по-справжньому боявся і не мав ані 
найменшого наміру звільняти. Для контролю над ними потрібні були найбільш 
довірені в табірному середовищі агенти. Тому цього разу під пильною увагою 
«кураторів»-гебістів знову опинився не в міру послужливий Р., автор написа-
ного за намовою оперативної служби зловісного листа. 

Для порушення справи щодо мене та ув’язнення тоді, у 1956-му, самого 
бажання і факту недонесення після ХХ з’їзду було вже замало. Однак, внаслі-
док передекзаменаційного наїзду на мене «компетентних органів», які пооб-
іцяли, що втретє обов’язково посадять, весняна сесія 1956 року була зірвана і 
після поверненні матері з ув’язнення я заходився лікувати спалах легеневого 
туберкульозу. 

Таким було повернення Оксани Мешко додому... 
Відновившись у своїй установі на старій посаді інженер-технолог перероб-

ки плодо-овочевої продукції Київської Облспоживспілки і збудувавши за цей 
час разом зі мною власний дім на взятій батьком ще після війни земельній ді-
лянці, пропрацювала Оксана Яківна до виходу на пенсію ще 9 років. А був це 
вже 1965 рік. У Києві вже три роки вирувало кипуче громадське життя, спричи-
нене діяльністю шістдесятників, активну участь у якому брав і я, її син. Ось тут 
і починається бурхлива громадська діяльність Оксани Мешко. 

Після арештів 1965 року діячів молодої української інтелігенції в гро-
мадсько-політичному житті Києва настала пауза. І тоді, у відповідь на пекучу 
потребу громадського життя, Оксана Яківна з її очевидними лідерськими яко-
стями, успішно перекваліфіковується на менеджера, своєрідного українського 
імпресаріо на громадських засадах. Вона загорілася організацією українських 
культурологічних вечорів, що мали тоді величезне суспільно-політичне зна-
чення. Це були вечори пам’яті відомих українських письменників, вечори 
молодої поезії, народної музики тощо. Головна прикмета цих вечорів була та, 
що всі, хто брав у них участь, робили це виключно безоплатно, на громадсь-
ких засадах. Як для талановитої молоді, так і для вже заслужених виконавців, 
участь у цих вечорах була єдиною духовною віддушиною, давала визнання в 
середовищі справжніх цінителів культури і можливість виконувати твори для 
душі та для людей, чого участь в заідеологізованих офіційних сценічних ви-
ступах була геть позбавлена. Хто тільки не брав участі в цих вечорах, які без 
перебільшення ставали подіями громадського життя! Це і тріо Ніна Матвієн-
ко, Марійка Миколайчук та Валя Ковальська; і народний артист республіки чи-
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тець Анатолій Паламаренко, скрипаль київського радіо, заслужений артист 
Переносієнко; і заслужена артистка-читець Тетяна Цимбал, переможець конку-
рсів молодих читців-виконавців, незрівнянний гуморист Микола Шекера, ві-
домі шістдесятники, як-от Василь Стус і багато-багато інших. Без будь-якого 
перебільшення, вся українська творча молодь і вірне національним ідеям, за-
гартоване в протистоянні режиму старше покоління вкладали душу в успіх цих 
вечорів. Вони відбувалися в Клубі трамвайників, у Будинку вчителя, в Київсь-
кому університеті, в Сільгоспакадемії, в Інституті харчової промисловості, в 
Інституті підвищення кваліфікації вчителів, в окремих школах тощо. Саме на 
одному з цих вечорів (у Сільгоспакадемії), поряд з відомими братами-банду-
ристами Василем і Миколою Литвинами, виступив старий бандурист Євген 
Адамцевич, який приголомшив присутніх не чутим доти широкою публікою 
геніальним твором, знаменитим тепер «Козацьким маршем». Не будь тих ве-
чорів – загинув би й цей шедевр, як це сталося з багатьма іншими творами укра-
їнської музичної культури внаслідок довоєнних арештів і винищення учасників 
харківського кобзарського з’їзду на чолі з Гнатом Хоткевичем. 

Одночасно продовжувались і такі офіційно заборонені публічні заходи, як 
щорічне проведення біля пам’ятника Т.Шевченкові Дня пам’яті Кобзаря на 
відзначення прощання киян з прахом поета 9 травня 1861 року (22-го за новим 
стилем). Найактивнішу участь у всіх цих громадських заходах у 1964 – 1970 р.р. 
завжди брали Оксана Мешко та я, її син, особливо 22 травня 1967 та 1970 р.р. 

Для КДБ виникла ціла проблема: як зупинити цей потік творчої активнос-
ті списаної компартійно-колоніальною номенклатурною політикою в «непер-
спективні» і приреченої на форсоване відмирання та асиміляцію української 
нації та її культури? Та ж тільки для цього й проводились арешти шістдесятни-
ків 1965 року! І що їм робити з такими активними пенсіонерами з юридичним 
імунітетом, як Оксана Мешко, та її добровільними помічниками? 

Дисиденти були переконані: повернення до масових репресій з боку тих, 
хто їх публічно осудив і від них відхрестився, зваливши провину на Сталіна 
і Берію, уже неможливе. Навіть всупереч ясно продемонстрованому арешта-
ми 1965 року та всім курсом внутрішньої політики номенклатурному бажан-
ню. Бо це було б моральною та ідеологічною катастрофою, згубною для коло-
ніальної імперії та її авторитарного режиму. Страх комуністичних карателів 
перед нездоланними реаліями історичного буття націй і безстрашність пред-
ставників інтересів української нації – дисидентів викликали неминучий, ще 
масштабніший, ніж 1965 року, погром. Карателі все ще мислили традиційним 
для Росії ленінським гаслом «насилие – повивальная бабка истории», а духовні 
та моральні проблеми видавались їм, вульгарним матеріалістам, несуттєвими 
та неважливими. А що саме цим вони готують крах режиму, а з ним разом і 
поруйнованому ними суспільству, їм і в голову не приходило! (Так, як і їхнім 
нинішнім спадкоємцям невтямки, що відновити будь-яким способом мораль-
но прогнилу, соціально-економічно і політично збанкрутілу систему є утопією 
чистісінької води. Не кажучи вже про нову міжнародну ситуацію, яка робить 
цю утопію просто нереальною. Проте, вони, як сліпі цуценята, безоглядно пхаю-
ться до «реваншу», мостячи собі шлях до Міжнародного Трибуналу, подібно 
своїм сербським комуно-шовіністичним близнюкам!) 

Убивство 28 листопада 1970 року Алли Горської та передбачений нею 
масовий політичний погром 1972 року в Україні, жертвою якого стали найбі-
льш творчо обдаровані та громадянськи активні люди, продемонстрував уже 
підготовленій широкій публіці морально-політичне банкрутство «комуністич-



 12

ного» режиму. Бо саме ці люди прагнули оновити морально здеґрадоване «со-
ціалістичне» суспільство. Серед заарештованих був і я. Мене судили одного з 
перших і засудили на максимальний термін ув’язнення – сім років таборів – 
та три роки заслання. 

Невдовзі стала очевидною і соціально-економічна неспроможність режи-
му. Тим більше розуміло це добре поінформоване партійне керівництво. Тільки 
цим і можна пояснити, чому, все ще потрясаючи ракетно-ядерним потенціа-
лом, Кремль після трирічних переговорів улітку 1975-го пішов, зрештою, на 
свідомий ризик і підписав у Гельсінкі Прикінцевий Акт Наради з безпеки і 
співробітництва в Європі (НБСЄ). Кремль домагався міжнародного визнан-
ня односторонньо встановлених СРСР післявоєнних кордонів, але не посту-
пався в гуманітарних питаннях (так званий «третій кошик», з прав людини, 
передбачених Декларацією ООН від 10 грудня 1948 року), чого домагався За-
хід. Переговори зайшли були в глухий кут. Зрештою, якщо Кремль і не мав на-
міру виконувати зобов’язання «третього «кошика», то Захід слушно сподіва-
вся, що виконувати його змусять власні громадяни. 

Ось за таких умов, під постійно завислим дамокловим мечем репресій, і 
виникли в СРСР – спершу в Москві, а потім і в Україні, Прибалтиці, Грузії та 
Вірменії, Групи сприяння виконанню Гельсінкських домовленостей. Про пе-
рипетії оголошеної режимом війни правозахисникам на винищення ми вже 
побіжно згадували. Вона не врятувала режим від краху, а лише прискорила 
його. Тоді як саможертовна стійкість правозахисників привела до перемоги 
над режимом. Щоправда, надто дорогою ціною – ціною загибелі цілого ряду 
видатних діячів культури і правозахисників. 

Я відбував покарання на Уралі, в тому самому таборі суворого режиму 
ВС-389/36, де перегодом, на особливо суворому, камерному режимі, карати-
муться Василь Стус, Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко. Табірне 
начальство піддавало мене особливим переслідуванням: двічі закривало на пів-
року в ПКТ («приміщення камерного типу», табірна тюрма), відправляло на 
три роки до Володимирської тюрми, систематично саджало до карцеру (зага-
лом 163 доби), використовувало медичні методи підриву здоров’я. А в заслан-
ня мене відправили так само далеко, як і Василя Стуса – аж на берег Охотсь-
кого моря. Василь писав мені в Аян з колимського селища Матросове: «Ти бо 
тут найближчий: здається, руку простягни – й дотягнешся!» 

Після десяти безкінечних і безмежно важких років я повернувся з Аян-
ського заслання 2 листопада 1981 року до Києва. На той час родина склада-
лась з дружини і двох дітей – сина Устима, 1971 р.н., та семимісячної доні Олі, 
народженої 1981 року. Туди ж, в Аян, з ієзуїтським розрахунком, під кінець 
терміну мого заслання, КДБ привезло матір – Оксану Мешко. Я був поставле-
ний перед дилемою: або я залишу в Києві дружину з двома малими дітьми са-
му, коли вона не може без моєї допомоги обійтись, а сам добуватиму ще п’ять 
років, допомагаючи матері, або змушений буду лишити в тому засланні на-
призволяще самотню матір, а сам повернуся до родини. Оксана Мешко, як ро-
динний патріарх, розв’язала цю дилему однозначно, сказавши: «Сину, їдь, ря-
туй родину.» 

Познайомившись з новою спецпоселенкою, мій начальник по роботі в 
Аяні, людина пенсійного віку, сказав: «Я всегда Вас уважал, но Вашу мать я 
уважаю еще больше!» 

Дуже тяжко відбувала своє заслання Оксана Мешко. Вона багато й тяж-
ко хворіла. Хатину заносило снігом по дах і нікому було її відкопати. Змуше-
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на, щоб вирватись зі снігового полону, щоденно утоптувати навколо хатки 
сніг (відчищати сили не мала), мама писала додому, натякаючи на серію 
урочистих кончин потопаючих у розкошах престарілих генсеків відживаючої 
системи: «Топчу і думаю: видно, мені тут легше сніг топтати, як їм там па-
ради відбувати». Для довідки скажу, що мама була на рік старша за Л.І. Бре-
жнєва. 

Допомогли перебути біду люди (яким весь час погрожувало місцеве КДБ) 
і власний характер. Багато допомагала посилками і листуванням австралійська 
діаспора. А коли вже поверталась додому і в Хабаровську її зустрічали старі 
(москвич і українець) та нові (двоє хабаровчан) знайомі, то КДБ зробило ще 
одну спробу перешкодити їй повернутись додому живою. Зустрівши в Ніко-
лаєвську-на-Амурі її літак з Аяну, що робив технічну посадку для заправки, 
начальник аеропорту («Кто здесь Мешко? Вы? Пройдемте со мной») зняв без-
помічну 81-річну хвору жінку з рейсу і повів у свій кабінет, щоб не дати їй 
продовжувати політ до Хабаровська. Позбавлена допомоги і сприяння, за за-
думом спецслужб, вона мала залишитись там без надії добратися до Хабаров-
ська, або, врешті добравшись, пропасти в дорозі без допомоги зустрічаючих, 
бо в цей час у Хабаровському аеропорту покотом лежали і не могли вилетіти 
сотні демобілізованих солдатів. Зорієнтувавшись у ситуації, Оксана Мешко по-
просилася в туалет, куди її супроводила, за дорученням начальника, праців-
ниця аеропорту, пересиділа там, поки не почула, що її попутники з рейсу вже 
йдуть на посадку, і, вийшовши, рішуче приєдналася до них, відповівши своїй 
супровідниці, яка вигукнула: «Куда же вы?!» – «Я на свій рейс спізнююсь». 

Очікуючі в Хабаровську таки зустріли Оксану Мешко, хоч прибуття рей-
су з Аяну не було оголошено. Уявляєте, як по-вовчому клацали зубами в Ха-
баровському аеропорту працівники спецслужб, бачачи, як лише увійшовши 
до приміщення аеропорту, Оксана Мешко потрапила прямо в обійми зустрі-
чаючих? 

Повернувшись до Києва і ледь підлікувавшись, Оксана Яківна почала на 
запрошення австралійської земляцької громади, зокрема, Майї Грудки, яка 
найбільше опікувалась нею в засланні, збиратися до Австралії в гостину. Київ-
ський ОВІР, бачачи, якою зруйнованою і хворою виглядає після заслання ця 
згорьована літня жінка – колишній «особливо небезпечний державний злочи-
нець», без особливих вагань надав їй візу. Мовляв, хай подивляться самі, за яку 
старушенцію вони там ґвалти вчиняли. 

23 лютого1988 року 83-річна невгамовниця вилетіла рейсом Москва – 
Сингапур – Мельбурн. Оксану Мешко урочисто зустріла в аеропорту українська 
громада. Переконавшись після ближчого знайомства, що шановна гостя точно 
поінформована, хто з українських політв’язнів де продовжує, незважаючи на 
проголошену перебудову, відбувати покарання, і скільки в кого з них ще за-
лишилось до закінчення терміну, австралійці звернулись до гості, чи не могла 
б вона виступити з цією інформацією в австралійському Парламенті, де як-
раз відбуваються слухання про «перебудову в СРСР»? Навчена використо-
вувати кожну слушну нагоду для досягнення мети тимчасово перебуваюча за 
кордоном громадянка СРСР Оксана Мешко погодилась без заперечень. Її ко-
роткий виступ, насичений точним фактажем, що разюче суперечив проголо-
шеній Горбачовим «перестройке», ретрансльований програмою CNN на весь 
світ, сприяв звільненню влітку 1988 року з таборів решти політв’язнів, а в січ-
ні 1989 року Левка Лук’яненка з сибірського заслання. 
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Після цього виступу авторитет Оксани Мешко в очах світової українсь-
кої діаспори зріс ще більше і вона була запрошена спеціальним посланцем з 
Америки, який відвідав Оксану Яківну в Мельбурні, Юрієм Лоґушем, на з’їзд 
Світового Конґресу Вільних Українців. Вона дала згоду і, тепло попрощав-
шись з гостинними австралійцями, вилетіла через Гонолулу (Гавайї) до Спо-
лучених Штатів, звірившись на опіку добре відомого їй посланця – сина своєї 
молодшої сестри Катерини Мешко, яка брала під час війни участь у підпіль-
ній боротьбі проти обох окупаційних режимів, внаслідок чого опинилась на 
еміґрації. Там Оксану Мешко вже чекали, оточивши, як і в Австралії, винят-
ковою увагою, часто роблячи її арбітром у суперечках між різними політич-
ними угрупованнями української діаспори. 

Почувши про «неприпустиму» з погляду режиму політичну активність 
громадянки СРСР в Америці, її викликав до себе посол СРСР у США Добри-
нін: «Оксана Яковлевна, что Вы здесь делаете? Ведь Вам виза была дана толь-
ко в Австралию и только на три месяца», – спитав посол, коли вона з’явилась 
на виклик. – «Мені Посольство СРСР в Австралії продовжило термін перебу-
вання за кордоном для лікування після операції глаукоми на оці», – відповіла 
Оксана Мешко, показуючи відповідні документи. – «Да, но здесь-то как Вы 
оказались?» – питає посол. – «А я повертаюсь додому. У мене вже й квиток 
замовлено», – відповіла винахідлива правозахисниця. І посол, не маючи що 
заперечити, мусив задовольнитися такою відповіддю. 

Земляки організували Оксані Мешко відпочинок з лікуванням на Фло-
риді, умовляючи залишитись в Америці, щоб хоч на старості літ, після всіх 
тюремно-табірних поневірянь в СРСР, пожити в спокої: «Вас же там знову 
будуть переслідувати.» Та сувора жінка відхилила запрошення: «Ні, я хочу 
померти вдома. Я своє вже відбоялась. Тепер не боюсь нічого. А за свою мрію 
про вільну Україну я ще поборюсь». І, подякувавши та тепло попрощавшись 
з земляками-американцями, рейсом Нью-Йорк – Париж та Париж – Київ 
Оксана Мешко 26 січня 1989 року повернулась додому. 

Американці знали, що говорили. Відповідні служби вже ждали її. Про-
пустивши всіх пасажирів, з нечуваним знущанням над вимученою довгою до-
рогою 84-літньою жінкою, вони відпрацьовували замовлення спецслужб. З ба-
гажу Оксани Яківни вкрали відеомагнітофон з дисплеєм, учинили пристрасну 
перевірку та обіклали невідповідно до правил величезним митом; знущально, 
як арештанта, протримали в окремій кімнаті понад чотири години, вмисне до-
водячи її до хвилювання й обурення: ану ж це викличе удар чи інфаркт. На-
решті мені, як синові, дозволили пройти в кімнату, де її затримали. Зустрічаю-
чі зібрали потрібну суму мита і вирвали змучену кругосвітню мандрівницю з 
надто добре знайомих їй державних лабет. Як писала в аналогічній ситуації 
Леся Українка, окупаційна влада дала їй відчути, що «вона, нарешті, вдома». 

Включившись в активне громадсько-політичне життя тих літ, Оксана Які-
вна відкривала Перший, Установчий з’їзд Української Гельсінкської Спілки, на 
якому була утворена Українська Республіканська партія, створила натомість 
нову правозахисну організацію – «Український комітет «Гельсінкі-90» – і не-
формально, проте активно нею керувала. 

30 січня 1990 року в будинку Спілки письменників було урочисто від-
значено її 85-ліття. Важко було, дивлячись на цю активну людину, повірити, 
що це вона відзначає свій останній день народження. Оксана Яківна часто го-
ворила, що на зло гебістам проживе 100 років. А ще вона казала, що помре на 
ходу. Останнє виявилось правдою: повертаючись 26 грудня 1990 року з Музей-
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ного провулку, 8, де вирішувала справи створеного нею Комітету, вона впала 
на вулиці і її, непритомну, привезли в лікарню на Мінському масиві. Діагноз 
виявився фатальним: тромбоз магістральної артерії головного мозку. Не при-
ходячи до мови, але, часом явно опритомнюючи, що було видно з виразу очей, 
Оксана Яківна Мешко вранці 2 січня 1991 року полишила нас. 

З вечора 4 січня труну з прахом було встановлено для панахиди і про-
щання в церкві Миколи Притиска на Подолі. Тисячі киян – колишні політв’яз-
ні, депутати Верховної Ради, письменники й журналісти, просто активні гро-
мадяни-патріоти ввечері 4-го і від ранку до обіду 5 січня 1991 року приходили 
прощатися з легендарною громадянкою України. З людиною, яка не боялася 
після січневого тотального погрому 1972 року демонстративно піти з квітами 
22 травня до пам’ятника Т.Шевченка, а бувши схопленою на підступах до ньо-
го, завезеною у двір КДБ на Володимирській, 33, та полишеною там на самоті, 
піти до надто добре знайомого їй слідчого ізолятора і гукати свого сина Олеся, 
бо я в цей час перебував там. Вона не боялася піти на прийом до голови КДБ 
УРСР В.Федорчука, поперед якого, як перед сучасним Малютою Скуратовим, 
бігла моторошна слава, а зустрівшись і відчувши справедливість цього пого-
лосу, повідомити свою думку про нього рідним репресованих дисидентів. Ко-
ли, трощачи вікна, до неї вдиралася дюжина громил з обшуком, вона, наливши 
собі заспокійливих ліків та ігноруючи присутність запопадливих пахолків, 
незворушно готувала собі сніданок і сідала снідати, чим доводила гебістів до 
сказу, а у відповідь на їхню істерику, питала: «Як ваше прізвище?» І застері-
гала: «Я зроблю так, що більше ви не будете працювати в цих органах». І це 
не було пустою похвальбою. Інформація про їхні бандитські наїзди виходила 
регулярно в програмах закордонних радіостанцій, і часто скомпрометованого 
працівника прибирали подалі від всюдисущих очей правозахисників. 

Виявляючи вражаючу, як на свій вік, інтуїцію та винахідливість, рішу-
чість і сприт, вона неодноразово шила в дурні працівників спецслужб і зривала 
ретельно продумані і підготовлені ними таємні операції (про деякі такі випад-
ки ми вже розповіли). 

Тільки 8 місяців не дожила Оксана Мешко до Акту проголошення Неза-
лежності нашої Держави. Все своє життя з невтомною, можна сказати, одер-
жимою цілеспрямованістю наближала вона цю подію в житті нашого народу 
і світу. Та мов біблійному Мойсею невблаганна Доля відмовила їй в радості 
ужинку. 

...Понад тисячу громадян України провели труну на Байковий цвинтар. 
А коли на могилі весною 1996 року відкривали споруджений громадським 
коштом пам’ятник, ця подія знову зібрала сотні киян і приїжджих, які міцно 
зберігають пам’ять про свою звитяжну співгромадянку. Вічна пам’ять невга-
мовним борцям за свободу! 
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ОКСАНА ЯКІВНА МЕШКО 

ХРОНІКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 

30 січня 1905 в с. Старі Санджари Полтавської обл. в багатодітній мало-
земельній козацькій родині народилася Оксана Яківна Мешко. Мати – Марія 
Петрівна Янко, 26.01. 1881 – 13.11. 1951; батько – Яків Петрович Мешко, 
1879 – 1920. 

Весною 1920 р. без будь-якої особистої провини перед радянською вла-
дою разом з іншими заложниками був розстріляний сорокадворічний батько 
Оксани за невиконання волостю продподатку. Хата конфіскована. 

1919 – убитий 17-літній брат Євген (1902 р.н.), активіст «Просвіти». Се-
стра Віра (1899 р.н.), брат Іван (1901 р.н.), О.М. і сестра Катя (1913 р н.) роз-
брелися по світу. 

Закінчила чотири класи Першої української ґімназії імені Морозовської 
в Полтаві. 

1924-27 жила в Києві, готувалася до вступу в ІНО і підробляла приват-
ними уроками. 

1927 вступила на хімічний факультет Інституту Народної освіти в Дніп-
ропетровську і зуміла його закінчити в 1931-му, попри декілька виключень 
«за соцпоходження». 

1930 вийшла заміж за Федора Федоровича Сергієнка, колишнього члена 
Української комуністичної партії («боротьбистів»), 1900 р.н., з Гуляй-Поля 
(помер у грудні 1958). 

5 листопада 1930 народився син Євген. 
25 червня 1932 в селі Тьоткіно Глушковського р-ну Курської обл. наро-

дився син Олесь. О.М. поїхала родити до сестри-акушерки Віри Худенко, яка 
тимчасово мешкала там у зв’язку з працевлаштуванням на місцевій цукровар-
ні інженером її чоловіка Михайла Худенка. 

1932-34, під час голоду, працювала у школі і в фабзавучі (Дніпропет-
ровськ). 

1935 Ф.Сергієнко вдруге заарештований (вперше – у 1924 році). Домог-
лася звільнення чоловіка, він виїхав на Урал. 

1936 заарештований «за втрату пильности» колишній політкаторжанин, 
дядько О.М. Олександр Петрович Янко. 

1937 розстріляний двоюрідний брат Євген, заарештований дядько Дмит-
ро Янко. О.М. звільнили з посади молодшого наукового співробітника хімла-
бораторії Науково-дослідного інституту зерна «за скороченням». 

1937 О.М. з синами поїхала в Тамбов, де вже осів чоловік. 
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25 листопада 1941р. старший син Євген загинув під час німецького бом-
бардування. 

У травні 1944 О.М. з сином Олесем повернулися в Дніпропетровськ до 
матері. Працювала в облспоживспілці 

1944 року був схоплений на Рівненщині син Віри Василь Худенко – про-
відник Сарнинської округи, який боровся з окупантами в рядах Української 
Повстанської Армії і в 1946 замордований карателями. Її чоловік Михайло 
Худенко засуджений на 10 років, невістка Кандиба Надія на 10 років, а дру-
гий її син Євген Худенко, лейтенант Червоної Армії, через спецвідділ відкли-
каний з Благовєщенська-на-Амурі, загинув 1944 в штрафбаті. 

На початку 1945 сім’я зібралася в Києві. 
В кінці літа 1946 сестра Віра Худенко прибилась до О.М. у Київ з Рів-

ненської обл. Восени 1946 заарештована. 
19 лютого 1947 р. О.Мешко заарештована на вулиці Києва і звинувачена 

в намірі разом із сестрою Вірою Худенко вчинити замах на М.С.Хрущова. 
Безсонні допити 21 ніч підряд з суворою забороною спати вдень не 

зламали О.М., протоколу про визнання вини не підписала. 
Через 7 місяців сестер заочно засудило ОСО за п.8 статті 54-1А («теро-

ризм»): по 10 років виправно-трудових таборів. 
1947, вересень. Півгодинне побачення з мамою і сином. Етап через Во-

роніж, Москву, Вятку на Ухту. 
Працювала в сільгоспзоні на Ухті, била камінь під Іркутськом, була буді-

вельником. 
1955 комісія ЦК КПРС комісувала М. як хвору, її випустили на заслан-

ня. Працювала в м. Красноярську на деревообробному комбінаті, лаборанткою 
на гідролізному заводі. 

В червні 1956 одержала паспорт і повернула до сина в Київ. 
11 липня 1956 полковник юстиції Захарченко, вручаючи М. реабілітацій-

не посвідчення, з ноткою щирости сказав: «Родина просит извинения. Желаю 
вам счастья и будьте здоровы». Як реабілітована, 1958 р. одержала 12-метрову 
кімнату. 

Від самої реабілітації 1956 року була поновлена на роботі в Облспожив-
спілці на посаді інженера-технолога з переробки плодоовочевої продукції і 
пропрацювала там до виходу на пенсію у 1965 році. 

В кінці грудня 1958 р. помер чоловік Ф.Ф.Сергієнко. З весни 1959 на його 
садибі почали будувати з сином будиночок на Куренівці. Скінчили 1963 року. 

Кінець 50-х – поч. 60-х рр. «Хрущовська відлига». 
1965 р. – Вийшла на пенсію та з’їздила в Полтаву і Старі Санжари. 
25 серпня – 1 вересня. 1965 – арешти шістдесятників. 
Починаючи з 1963 О.М організовує літературні й мистецькі заходи. 
1966, 28 травня. За спробу потрапити на міський вечір пам’яті Івана Фра-

нка. приурочений 50-літтю з дня смерті, заарештований на 15 діб син Олесь 
Сергієнко. 1967 року він виключений з медінституту. 

1967 хірурги онкологічного НДІ готували О.М. на операцію для видален-
ня шлунку, але вона вилікувалася травами. 

28 листопада 1970 у Василькові вбита Алла Горська. 
7 грудня 1970 на похороні А.Горської виступив О.Сергієнко. Звільнили з 

роботи. 
1-2 червня 1970 р. у зв’язку з арештом Валентина Мороза в домі О.Сер-

гієнка і О.Мешко був обшук. Заявила протест Верховній Раді і КДБ. 
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17 червня 1970 звернулася з листом до Голови ПВР УРСР Ляшка, голови 
КДБ УРСР Нікітченка і депутата Б.Є. Патона на захист В.Мороза. 

25 серпня 1971 народився онук Устим Сергієнко. 
12 січня 1972 р. – хвиля арештів шістдесятників. Заарештований О.Сер-

гієнко. 
4 лютого 1972 – повторний обшук. 
Після 14 травня 1972 О.М. була на прийомі в голови КДБ УРСР В.Федор-

чука у справі сина. 
18 травня 1972 заарештована Надія Світлична. 
22 травня 1972 О.М. була затримана, коли підходила з букетом квітів до 

пам’ятника Т.Шевченку. Допит в КДБ. 
14 червня 1972 – допит в КДБ. 
22 – 23 червня 1972 – суд над Олесем Сергієнком: за ст. 62, ч. 1 КК УРСР 

«антирадянська агітація і пропаганда» – 7 р. ув’язнення в таборах суворого 
режиму та 3 р. заслання. На зачитанні вироку пообіцяли О.М. таку ж долю і 
для внука. 

На початку грудня 1972 О.Сергієнко прибув етапом в табір ВС-389/36, 
сел. Кучино Чусовського р-ну Пермської обл., Росія. 

В березні 1973 сина Олеся Сергієнка посадили на 6 місяців до табірної 
тюрми – ПКТ. 

9 липня 1973 О.М. повідомлено з Чусової, що син «тубучету не подлежит». 
11 липня 1973 послала заяву прокурору Пермської обл. про стан здоров’я 

сина. 
9 листопада 1973 опубліковано заяву про каяття Івана Дзюби. 
20 грудня 1973 – обшук. 
31 грудня 1973 О.Сергієнко засуджений на вахті табору на 3 роки тюрем-

ного ув’язнення за звинуваченням у «порушеннях режиму утримання». 20 січ-
ня прибув етапом у Володимирську тюрму ОД-1/ст-2. 

1972-74 – зустрічі з депутатами Михайлом Стельмахом, Борисом Пато-
ном, Дмитром Кабалевським у справі сина. 

10 квітня 1974 мала двогодинне побачення з сином і розмова з заступни-
ком начальника Володимирської тюрми. 

16 і 20 травня 1974 – зустрічі з Іваном Дзюбою у справі О.Сергієнка. 
3 грудня 1974 адвокатові Немиринській Н.Я. спецчастина Київського 

облуду не дала для ознайомлення судової справи, мовляв, справа «територіа-
льно» відсутня. 

12 грудня 1974 О.М. подала скаргу з цього питання на ім’я голови Київ-
ського облсуду. 

1 серпня 1975 – підписання в столиці Фінляндії Гельсінкі «Прикінцевого 
акта Наради з питань безпеки і співпраці в Європі» (НБСЄ). 

20 червня 1976 – третє побачення з сином у Володимирському централі. 
17 липня 1976 О.М. була на відкритті Республіканського музею україн-

ської архітектури і побуту, де з січня 1971 до арешту працював О.Сергієнко. 
Кінець жовтня 1976. Консультації Миколи Руденка з Оксаною Мешко та 

Олесем Бердником про створення Української Громадської Групи сприяння 
виконанню Гельсінкських угод. 

9 листопада 1976. М.Руденко на квартирі О.Гінзбурґа в Москві оголосив 
перед іноземними журналістами «Декларацію Української Громадської Групи 
сприяння виконанню Гельсінкських угод». Серед десятьох членів-засновни-
ків – О.Я.Мешко. Цього ж вечора квартиру Руденків у Кончі-Заспі, де ночува-
ли Раїса Руденко та О.М., закидано цеглою. О.М. поранена в плече. 
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28 листопада 1976 з друзями відвідала могилу Алли Горської на Берковцях. 
3 грудня 1976 їздила до Львова з наміром розширити число членів Групи. 
15 грудня О.М. підписала Меморандум №1 зі списком українських політ-

в’язнів та Протокол № 1 УГГ. 
20 грудня 1976 їздила на побачення у Володимирську тюрму. Його не на-

дали. 
31 грудня 1976 О.Сергієнку викінчився трирічний тюремний термін. Етап 

у Кучино. 
Січень 1977. О.Сергієнко застудився і захворів на бронхіт. 
20 і 22 січня 1977 УГГ оприлюднила Меморандуми № 2 про колоніальне 

становище України та №3 про переслідування Йосифа Терелі. 
30 січня 1977 друзі привітали О.М. і подарували вінок з калини і колосся. 

Разом відвідали М.Руденка в Кончі-Заспі. 
5 лютого 1977. Арешт М.Руденка та О.Тихого. Обшук за санкцією проку-

рора м. Москви. О.М. стає фактичним керівником УГГ. 
За перші два роки діяльності УГГ у садибі О.М. на Верболозній, 16, яка 

була оголошена адресою Групи, було 9 обшуків. 
9 лютого 1977 УГГ оприлюднила Меморандуми № 4 про арешт М.Руден-

ка і О.Тихого та Відкритий лист про нові репресії проти Групи. 
11 лютого 1977 О.М. заявляє Протест Прокуророві УРСР з приводу обшу-

ку 5 лютого. 
15 і 21 лютого 1977 оприлюднено Меморандуми № 5 «Україна літа 

1977-го» і №6 «Про так звані «внутрішні справи» держави». 
11 березня 1977 оперативниця з Києва в білому халаті під виглядом діа-

гностичної реакції Манту зробила О.Сергієнку внутрішкірну ін’єкцію, себто 
в лімфоток, живої вірулентної tbc культури. 

15 березня 1977 оприлюднено Меморандуми № 7 «Перші чотири міся-
ці», №8 «Про переслідування Віри Лісової – дружини політв’язня», 20 берез-
ня – № 8 «Про долю Надії Світличної». 

23 квітня 1977 заарештовані члени УГГ Микола Матусевич і Мирослав 
Маринович. 

У травні 1977 з’явилась Заява УГГ та Лист №2 у справі арештів членів 
Групи. 

23 травня 1977 О.М. заявила протест ПВР СРСР про переслідування УГГ. 
3 червня 1977 звернулася до Бєлградської наради НБСЄ на захист заареш-

тованих членів Групи. 
12-13 червня 1977 – побачення з сином (разом з невісткою Звениславою 

Вівчар та онуком Устимом) у таборі ВС-589/36 у с. Кучино Пермської обл. 
Третє й останнє за 7 років. Особистий обшук до і після побачення. 

17 червня 1977 О.М. повернулася в Київ. 
Кінець червня 1977. Участь у процесі над М.Руденком і О.Тихим у Дру-

жківці. Зустріч з Л.Лук’яненком. 
У червні 1977 О.М. та Звенислава Вівчар оприлюднили відозву «Рятуйте 

Олександра Сергієнка». 
У серпні 1977 в тій же лікарні зони ВС-389/35 інфікований хворобою Бот-

кіна Іван Світличний. Етап 3 місяці, інсульт у 1981 р., операції, втрата мови, 
параліч і смерть 25 жовтня 1992 р. 

У серпні 1977 підписала «Документ №2» – про нові репресії і новий етап 
правозахисного руху в СРСР. 
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1977, серпень. О.Сергієнко лікувався в санчастині зони № 36 від тром-
бозу правої ноги. Серце, мозок тромб обминув Божим заступництвом. 

14 жовтня 1977 УГГ клопоталась про свою реєстрацію як громадської 
організації. 

1977 року міжнародні правозахисні організації визнали О.М. «Матір’ю 
року». 

11 грудня 1977 підписала Меморандум №18 «Про дискримінацію украї-
нців у сфері права на еміграцію» 

12 грудня 1977 – арешт у Чернігові члена-засновника УГГ Левка Лук’я-
ненка. 

Січень 1978 – обшук і допит. 
13 грудня 1977 подала «Звернення в обороні Л.Лук’яненка». 
9 лютого 1978 під час обшуку в справі Левка Лук’яненка 9 співробітни-

ків КДБ провели на Верболозній, 16, обшук, що тривав більше 19 годин. Від-
бираючи лист І.Кандиби, капітан Пристайко В.І. та підполковник Ганчук ви-
крутили і травмували О.М. руку. 

14 лютого 1978 – 5-годинний допит і попередження про кримінальну від-
повідальність згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР від 25 грудня 1972 
року. 

У лютому 1978 оприлюднено Інформаційний бюлетень УГГ №1. 
Влітку 1978 Група опублікувала документи «Рух за права людини на тлі 

національних змагань українського народу» та «Наші завдання». 
Восени 1978 відвідала членів УГГ Петра та Василя Січків і Василя Стіль-

ціва в Долині, Панаса Заливаху в Івано-Франківську, Олену Антонів у Львові 
12 жовтня 1978 – випровадини Надії Світличної за кордон. 
3 листопада 1978 – збройний напад, щоб довести 75-річну жінку до ін-

фаркту. 
4 листопада О.М оприлюднила заяву-лист «Політично-психологічна кри-

мінальна акція» про вчорашній напад. 
18 листопада 1978. Відвідини Василя Овсієнка в с. Ставки на Житомир-

щині. Затримання й обшук. 
15 грудня 1978 УГГ звернулася до ООН щодо репресій в Україні. 
7 лютого 1979 – участь у ролі свідка на суді над членом УГГ В.Овсієнком 

у Радомишлі. 
23 лютого 1979 р. Олесь Сергієнко прибув етапом на заслання в сел. Аян 

Хабаровського краю, на берег Охотського моря. 
6 – 7 березня 1979 – обшук. Обшукали також Грицька Міняйла, Воло-

димира Малинковича, Клима Семенюка, Ольгу Лелюх, які відвідали О.М. 
10 березня 1979 – слідчий М.Цімох затримав О.М., щоб вона не потра-

пила на похорон члена УГГ Михайла Мельника у с. Погреби. 
12 березня 1979 – обшук. 
12 березня написала «Замість некролога» (про М.Мельника). 
13 березня 1979 заявила Протест В.В.Щербицькому щодо переслідувань її. 
29 березня 1979 передала за кордон підготовлений нею Інформаційний 

бюлетень УГГ, безномерний. 
12 квітня 1979 – затримання й обшук у Серпухові під Москвою, коли по-

верталася від Ніни Строкатої. 
1978 – 1979 в журналі «Визвольний шлях» (Лондон) публікується авто-

біографічний нарис О.М. «Між смертю і життям», його передає радіо «Свобода». 
17 червня 1978 О.М. зняли з автобуса, яким їхала на суд Л.Лук’яненка в 

Городню, і відправили назад до Києва. 
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В липні 1979 року перебувала разом з невісткою Звениславою в засланні 
у сина в селиші Аян, північний р-н Хабаровського краю, не підозрюючи, що 
незабаром сама буде сюди заслана на п’ять років. 

5 липня 1979 ув’язнені члени УГГ Петро і Василь Січки. 
6 серпня 1979 ув’язнений член УГГ Юрій Литвин 
7 серпня 1979 – обшук Оксани Мешко, Василя Стрільціва, Михайла Лу-

цика та Стефанії Петраш-Січко в її домі в м.Долина Івано-Франківської обл. 
8 серпня 1979 – видворення О.Мешко зі Львова. 
6 жовтня 1979 оприлюднено Звернення до гельсінкських груп. 
7 жовтня 1979 О.Сергієнко подав заяву Брежнєву з вимогою випустити 

його за кордон для лікування. 
3 жовтня 1979 заарештований член УГГ Петро Розумний (Дніпропетро-

вщина) 
11 жовтня 1979 О.Сергієнко прибув на обстеження в Хабаровську лікарню. 
12 жовтня 1979 в Москві О.М. передала П.Григоренку за кордон листи і 

матеріали УГГ, того ж дня вилетіла до сина в Хабаровськ. 
23 жовтня 1979 ув’язнений член УГГ Микола Горбаль. 
30 жовтня О.М, Ніна Строката та Ірина Сеник написали «Ляментацію» 

з приводу арешту М.Горбаля. 
Восени 1979 опубліковано Меморандум УГГ про її завдання. 
Заява міністрові МВД СССР Щелокову щодо сина. 
22 лютого 1980 – обшук у справі Ганни Михайленко. 
У березні 1980 підготувала і передала за кордон Інформаційні бюлетені 

УГГ №1 і №2 1980 р. 
14 травня 1980 заарештований член УГГ поет Василь Стус 
13 червня 1980 – допит у справі В.Стуса і запроторення до психлікарні 

на 75 діб, до 25 серпня. Висновок психіатрів: «Здорова. Нам би так усім». 
Вересень 1980. Протест Л.Брежнєву щодо психіатричного переслідування. 
12 жовтня 1980 – останній обшук. 
13 жовтня 1980 майже 76-річна О.М. заарештована. Показів не давала. 

Психіатрично-судова експертиза визнала її осудною. 
5 – 7 січня 1981, на Різдво Христове, з особливим цинізмом Київський мі-

ський суд виніс вирок за ст. 62 ч. 1 КК УРСР «антирадянська агітація і пропа-
ганда»: 6 місяців ув’язнення і 5 р. заслання. 

Етап від 17 березня до 3 липня тривав 108 діб: 18 березня була на переси-
лці в Харкові на Холодній Горі; 23 березня в Свердловську; 20 квітня в Крас-
ноярську. 

28 березня народилася Оля Сергієнко. 
1981 р. вийшов окремою книжкою автобіографічний нарис: «Between death 

and life» by Oksana Meshko, Нью-Йорк – Торонто – Сідней. 
19 жовтня 1981, заготувавши дров на зиму і поремонтувавши хатину, 

О.Сергієнко виїхав з Аяну, до Києва прибув 3 листопада. 
Хатинку заносило снігом – по три дні не могла вийти. Молилася. Фізич-

ними вправами боролася з хворобами. 
Кінець 1981. Слідчий КДБ допитав О.М. у справі заарештованого 22 

жовтня члена УГГ Василя Стрільціва. 
У кінці 1981 допитали у справі заарештованого 3 листопада 1981 у Львові 

члена УГГ Михайла Гориня. 
На поч. 1982 р. Емністі Інтернешнел зверталася до Л.Брежнєва у спра-

ві О.М. 
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3 – 26 березня 1982 літала до Хабаровська на обстеження в консультати-
вній поліклініці та амбулаторне обстеження в Хабаровській онкологічній лікар-
ні. Її там відвідав син Олесь Сергієнко. Повертаючись назад до Аяну, 4 дні че-
кала в Ніколаєвську льотної погоди. 

Травень 1983. Трагічно загинула в Києві подруга Валентина Драбата. 
4 червня 1983 – послала скаргу міністрові МВД СССР Щолокову про 

переведення в інше місце заслання, кліматично більш відповідне віку і стану 
здоров’я. 

17 червня 1983 на скаргу в МВД одержала з Хабаровського УВД відпо-
відь, що характер її хвороб не перешкоджає відбуванню покарання в Аяно-
Майському районі. 

5 травня 1984 помер у неволі Олекса Тихий. 
17 травня 1984 – покаянна заява члена УГГ Олеся Бердника. 
Серпень 1984: «Вперше за три роки лежу в лікарні. В кінці травня і на по-

чатку червня мала критичні кризи – гіпертонічний криз посилюється погодни-
ми кліматичним умовами і віком». (З листа). 

Кінець серпня 1984 – подала заяву на відпустку. Відмовили без арґумен-
тації. 

З 4 вересня 1984 була в аянській лікарні з діагнозом перикардит (запален-
ня серцевої сумки). 

З 3 грудня 1984 принаймні до 11 січня 1985 втретє лежала в лікарні Аяну. 
З 4 квітня 1985 до кінця травня знову в лікарні. 
1 листопада 1985 О.Я. виїхала з Аяну. Під час дозаправки літака в Мико-

лаївську-на-Амурі начальник аеропорту знімає її з рейсу. Пославшись на при-
родну потребу, пересиділа до відправки літака в туалеті і рішуче приєднав-
шись до своїх пасажирів і так уникла біди. У Хабаровську її зустріли Петро 
Розумний і Леонід Васильєв. 

Прибула до Києва 5 листопада 1985 поїздом з Москви. 
З кінця травня 1986 р. місяць лежала у Львівській інфекційній лікарні з t0 

40 невідомої (чорнобильської) етимології. 
З 16 березня 1987 до початку квітня лежала в лікарні з пневмонією. 
З 28 травня 1987 перебувала на Дніпропетровщині у хворої сестри Віри 

Худенко та на узбережжі Чорного моря. 
27 вересня 1987 повернулася в Київ. 
Участь у роботі Українського Культурологічного Клубу. 
28 вересня отримала від родички Майї Грудки запрошення-виклик до 

Австралії на лікування глаукоми. В січні 1988 одержала в ОВІРі дозвіл. 
10 лютого 1988 прибула до Москви у справі поїздки за кордон. 
19 лютого 1988 одержала в Москві візу. 
23 лютого о 21.40 вилетіла з Москви через Сінгапур у Мельбурн. 
В квітні виступила в парламенті Австралії з інформацією про становище 

українських політв’язнів. Виступ був розповсюджений ЗМІ світу. 
Влітку 1988 разом з племінником Юрієм Лоґушем (син Катерини) прибу-

ла до США. Зустрілася з М.Руденком, взяла участь у роботі Всесвітнього Кон-
ґресу Вільних Українців у США. Це був новий могутній прорив українського 
національного питання у світову пресу. 

26 січня 1989 прибула в аеропорт Бориспіль. Обшук, вилучення оргтех-
ніки і книг. 

5 лютого 1989 затримання на вул. Верболозній у присутності О.М. та 
Є.Сверстюка лідерів УГС Л.Лук’яненка і В.Чорновола. 
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5 лютого 1989 ввечері – вшанування молоддю О.М., Івана Кандиби, Ми-
коли Матусевича. 

Лютий 1989. Стала членом Координаційної Ради Української Гельсінк-
ської Спілки. 

30 січня 1990 р. – вшанування О.М. у Спілці письменників з нагоди її 
85-річчя. 

30 січня – 1 лютого 1990 О.М. дала інтерв’ю проф. Василеві Скрипці. 
29 квітня 1990 відкрила Установчий з’їзд УГС, де на її основі була ство-

рена Українська Республіканська партія. 
16 червня 1990 р. за ініціативою О.М. створено Український комітет «Гель-

сінкі-90». 
У жовтні 1990 р. брала участь у студентській голодівці. 
26 грудня 1990 стався інсульт. 
2 січня 1991 Оксана Мешко померла. 
5 січня 1991 – громадянська панахида в церкві Миколи Притиска, похо-

рон на Байковому кладовищі. 
1991 в Києві вийшла книжка О.М. «Між смертю і життям». 
1994 р. журнал «Кур’єр Кривбасу» опублікував інтерв’ю О.М. Василеві 

Скрипці. 
1995 вийшла збірка спогадів «Оксана Мешко, козацька матір». 
23 травня 1995 на могилах О.М. та її матері Марії освячені козацькі хре-

сти роботи Миколи Малишка. 
1996 під назвою «Свідчу» вийшла автобіографічна розповідь О.М., яку 

записав проф. В.Скрипка. 
22 вересня 2002 р. школі у Старих Санжарах присвоєне ім’я О.Мешко. 
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МІЖ СМЕРТЮ І ЖИТТЯМ 

ЩО ПРИПАЛО НА ОДНУ «ЛЮДСЬКУ ОДИНИЦЮ» В ЧАС СОЦІЯЛІСТИЧНОГО 
БУДІВНИЦТВА В КРАЇНІ РАД ЗА ПЕРІОД З 1917 РОКУ ПО 1977 РІК ВКЛЮЧНО... 

Нарис був опубліковний у лондонському журналі «Визвольний шлях» 1979 ро-
ку, окремою книжкою англійською мовою 1981 року, а також українською в Києві 
1991 року. Упорядник розбив текст на підрозділи і дав їм назви, позначивши зіроч-
кою*. Авторські підзаголовки – без зірочки. Текст дещо впрядковано в хронологіч-
ному порядку.  

СТАРІ САНДЖАРИ* 

Свій схематичний мікролітопис починаю із Зелених Свят 1917 року – 
карбованої дати, що стала віхою переділу в моїй свідомості підлітка. Повер-
нувся із Сибіру рідний дядько по матері Олександр Янко. Був він засуджений 
Харківським Окружним Судом у 1907 році на довічну каторгу в свої 25 літ за 
приналежність до партії есерів і революційну діяльність в м. Полтаві. 

Валка людей, селян з містечка Старі Санджари на Полтавщині, їздила в 
м. Харків на той бучний суд великого політичного процесу. Оплакуваний ро-
дичами й сестрами, був за життя похоронений він у свідомості настрашених 
своїх земляків... 

Поява його в рідному селі через 10 років, як воскресіння з мертвих, була 
великою подією для сільських жителів, що чекали від революційного струсу 
благодатно-оновлюючої зливи... 

Велике квітуче містечко з річкою Ворсклою Старі Санджари під Полта-
вою, із хліборобським населенням приборканого стану козацького; малоземе-
льники, не були покріпачені  

Батьки мої, як і більшість односельчан густонаселеної области в Україні, 
хлібороби, перебивалися ще різними підробітками, торгівлею тощо. 

У розпалі революції перших трьох років мій батько, дід і родичі не під-
лягали репресіям, а їхнє майно експропріяції чи конфіскації. 

Однак мій брат Євген Мешко, 17-річний хлопець, активний член «Просві-
ти» і режисер її літературно-художньо-драматичного гуртка, зазнав за свою ді-
яльність особливого гоніння і невдовзі, восени 1919 року, впав жертвою тем-
ноти і посіяного новою владою розбрату від руки напасника. Доречно зазначити, 
що з числа цих самих напасників (яких чомусь звали активістами) троє молод-
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чиків у 1921 році були забрані Губчекою за грабіжницький розбій та винищен-
ня в селі єврейської родини. 

Весною 1920 року військовий червоний загін зганяв до волості людей на 
сходку. В покарання за невиконання волостю продподатку брав заложників. 
У число заложників потрапив і мій сорокалітній батько Яків Мешко, не відо-
мо, за якою ознакою: чи за рахунком десятого, чи близько в колі стояв, чи на-
кинув оком напасник, бо не був заборгований волості. Погнали заарештованих 
в Губчека... Розстріляли батька в Харкові на Холодній Горі у грудні 1920 року 
(так зазначено в довідці).  

Після арешту батька розпочалося переслідування місцевою владою рад 
нашої родини і родичів – незаконні реквізиції продуктів, худоби, господарсь-
кого реманенту. (Навіть у мене з маминих розповідей не склалося послідовної 
зв’язаної картини переслідування дідової родини. І тільки з маминого інтер-
в’ю, наданого 1989 року в своїй кімнатці в нашому домі кореспондентам Бі-
Бі-Сі, склалася чітка і послідовна картина трагедії родини, що втратила 
старшого сина й брата, а потім і главу родини. Думається, це було з причини 
звички до внутрішньої цензури, бо зі студентських років мама, захищаючись 
від переслідувань за своє «соцпоходження», мусила якусь частину деталей, які 
на все життя закарбувались в її пам’яті, утаювати навіть від мене. – О.С.) 

Гнані й переслідувані уламки нашої родини – я, дві сестри – Віра і Кате-
рина та брат Іван – розбрелися по світу, хто куди. 

30-І РОКИ* 

В 1927 році вступила я до Інституту Народньої Освіти в місті Дніпропет-
рівському. 

Від часу вступу і до закінчення інституту в 1931 році в порядку «радчи-
сток» кілька разів звільняли мене з інституту за мотивами «соцпоходження», 
з подальшим поновленням, бо насправді моє «соц» на підставі законів Країни 
Рад не повинно було заважати осягненню вищої освіти, це мені випало дово-
дити кожного разу і залишатись при цьому незалежною поза студентськими 
організаціями, комсомолом тощо. 

Чотири роки перманентних гострих нападів, чотири роки боротьби за 
право вчитися і скінчити ВУЗ – були нераціональною затратою неабиякої мо-
лодої енергії, псуванням нервів. Вчилася, не користуючись студентськими піль-
гами – стипендією, гуртожитком тощо. Але не зневірювалась. Коли виключа-
ли – продовжувала вчитись самотужки, поновлювали – йшла здавати, майже 
що екстерном, з тією хіба відмінністю, що не мала ні семінарів, ні консульта-
цій, ні матеріальної підтримки. І це все на тлі пореволюційної руїни, загаль-
ного убожества, безробіття. 

Поневіряння і злигодні були супутниками моєї молодости. 
Одружилася в 1930 році з Сергієнком Федором, колишнім укапістом. (Від-

сидів він на Холодній Горі в Харкові рік за приналежність до Української Ко-
муністичної партії, офіційно визнаної. Але в 1924 році всіх членів тієї партії 
було зібрано під дах сумнозвісної тюрми, де взялися за «перевиховання» укра-
їнських комуністів з «національними збоченнями». Потім, за постановою ІІІ 
Комінтерну, рядових членів було звільнено з тюрми таки членами партії, вже 
ВКП(б), а їхнє давнє керівництво волі більше не зазнало). 
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Працював Сергієнко в кількох інститутах міста Дніпропетровська викла-
дачем на катедрах соціяльно-економічних дисциплін (політекономії, економ-
політики, історії революційного руху тощо). 

Двох своїх синів, Євгена і Олександра, народження 1930 і 1932-го років, 
ростила в лихі часи штучного голоду в Україні на пайку по картковій системі, 
в задусі сталінського беззаконня, страху і загальної подавлености у громадсь-
кому й суспільному житті країни. 

В 1935 році заарештували мужа. Другий його арешт був стільки ж неспо-
діваним, як і безпричинним. Після слідства, перед судом, дали нам у тюрмі 
побачення через суцільну сітку – у вузькому й довгому приміщенні повітково-
го типу з одночасним запуском кільканадцяти чоловік відвідувачів... 

З’ясувавши на побаченні неумотивованість звинувачення і виграшні мо-
менти, поїхала я до столиці Києва у генеральну прокуратуру рятувати чоловіка 
(це ще було за Ягоди, тоді ще можна було доступитися до великих начальників, 
без перепусток вони могли вислухати). 

Як результат моєї скарги справу Сергієнка після судового переслухання 
повернули з обласного суду на дослідство, а згодом його звільнили після 9-мі-
сячного слідства, взявши з нього підписку про таємну співпрацю з органами 
НКВД... Тримав це чоловік у таємниці і від мене... І ходив без роботи... Через 
невиконання Сергієнком мефістофельського контракту передавання інформа-
цій близько року «не міг» улаштуватися на роботу не тільки викладацько-педа-
гогічну, але й економістом на виробництві – а кваліфіковані кадри були по-
трібні до зарізу. В якусь хвилину відчаю признався мені про причину свого 
вимушеного безробіття – і зібрала я його в дорогу шукати долі, праці та хліба 
поза межами України – на Урал далекий. Поїхав без контрактації і пільг, зв’я-
заних із нею, залишаючи за собою перспективу повернення до родини, живо-
силом роз’єднаної. 

Із двома маленькими дітками та з мамою-другом довго пхали ми біду 
самі... Не мав можливости чоловік нам матеріяльно допомагати через знеці-
нення карбованця. Роботу знаходив безборонно, більше того, перебирав: з Маг-
нітогорська виїхав до Челябінська, підшукуючи місця проживання за кліма-
тичними умовами, більш придатними для перевозу родини: сини хворіли. 

Сама я працювала в Науково-дослідному Інституті зернового господарс-
тва в хеманалітичній лябораторії молодшим науковим співробітником. Кілька 
років відстоював мене на роботі науковий керівник, а пізніше директор Мико-
ла Гутгерц. Та в розпалі єжовщини, коли у нього самого захитався грунт під 
ногами, звільнили мене з роботи в 1937 році за «скороченням». Безробіття і 
зима затискали мене в безвихідний кут... 

Не кидав і страх переслідування й кари за несодіяне: дядька мого Олек-
сандра Петровича Янка, члена Київської спілки політкаторжан, як майже всіх 
політкаторжан спілки, заарештовано на початку 1936 року, спілку розігнано за 
втрату «бдительності». Царському політкаторжанину Янкові (членові Центра-
льної Ради, працівникові міністерства в уряді Директорії), людині могутнього 
духа й тіла, катуючи, повибивали зуби, потім «вивезли» невідомо куди «без 
права переписки». Реабілітаційна довідка свідчить, що вмер він «вільним» у 
1946 році, не розповівши про себе ані словечка. Мого двоюрідного брата Меш-
ка Євгена в 1937 році розстріляно на підставі вироку воєнного трибуналу за 
«аґітацію» в час відбування ним військової служби. Мого другого дядька, Дми-
тра Янка, інваліда праці, теж було заарештовано в 1937 році в Харкові і про його 
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долю родини не повідомлено... Не шукали вони його, не писали. Певно, реабі-
літаційна (заява) застрягла в органах. 

Поділила я дітей своїх: мамі залишила меншого сина Олеся, а сама зі ста-
ршим сином Євгеном подалася в РСФСР, до Тамбова; мама мусіла лишатись 
у нашому родинному гнізді, щоб не схололо до нашого повороту... Повернення 
ми собі планували завжди. 

В Тамбові уже пригрівся і Сергієнко, щоб знову разом починати з поро-
жнього місця серед незнайомих і чужих людей. Тут не відмовляли нам у ро-
боті, але й заробітки наші за низькою, номінальною вартістю грошей ледве 
покривали найскромніші наші потреби. Згодом привезла і другого свого си-
на, Олеся, і замкнулись ми в родинному колі – шкаралупі чотирьох. Уникав 
мій муж зустрічей і знайомств із людьми через зобов’язуючий, роз’їдаючий 
душу контракт виказувача. Мені хотілось до людей, до товариства, а він тікав 
від нього...  

ВІЙНА* 

У Тамбові застала нас Друга світова війна, ми були в запіллі, та і на цей 
раз не поминуло мене страшне лихо. В епізодичне друге бомбардування міс-
та прямим попаданням у квартирі був убитий мій одинадцятирічний обдаро-
ваний первісток Євген... Мобілізували чоловіка, припинився зв’язок із маті-
р’ю, родичами на окупованій фашистами Україні. Вдвох з Олесем опинилися 
ми в розбурханому війною людському океані, посеред голоду, страху, епідемій, 
бомбардувань і смертей... 

Четвертий рік точилася війна... Думалося: страшне лихоліття примирить 
усіх людей, що уціліють, залишаться живими. Бо не може бути вороття до ми-
нулого з його цькуванням і розбратом серед своїх людей, співвітчизників. Не 
може бути кари без вини, репресій і вигнання на своїй Батьківщині... 

Через шість із половиною років, у травні 1944 року, залишила я своє там-
бовське пристановище-вигнання, що назавжди вкарбувалося болем утрати 
сина, змарнованими літами на чужині. Осиротілі, з Олесем поверталися ми в 
рідне місто Дніпропетрівське, що колись правило нам за мачуху. Та з великої 
нашої родини застала самісіньку нашу неньку Марію: в хаотичному клубку 
кровопролитної війни ще важко було вгадати, що кому вготувала доля, хто по-
вернеться уцілілий. 

Інвалідом повернувся чоловік до Києва, тут і влаштувався на роботу, і 
ми втрьох, знову все залишаючи, їхали на з’єднання родини на початку 1945 
року до Києва. 

СПРАВА ПРО «ЗАМАХ НА ХРУЩОВА»* 

Скінчилася війна, котрій, здавалося, кінця не буде, а нове лихо знову на-
стирливо стукало нам у двері. Влітку 1946 року з’явилася моя старша сестра 
Віра Худенко. Приїхала вона з Рівенщини – відчахнуло лихоліття війни її двох 
дорослих синів, невістку, чоловіка... Залишилась вона одна, як палець. 

На Рівненщину вона їхала до сина Василя, що перебував у повстанчих 
загонах Бандери, воюючи з німецькою навалою між двома вогнями. Залише-
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ний напризволяще на Західних теренах. Доля його трагічна, така ж доля 
дружини Надії Кандиби і батька Михайла – всі вони загинули у сталінсь-
ких таборах. Брат його Євген, ляйтенант-топограф, що вірою і правдою 
служив, перебуваючи в Червоній армії, ще під час слідства брата був у пока-
рання відкомандирований з пустелі Ґобі у штрафбат під Харків у 1943 році*, 
після тривалого перебування у водах річки Лопані захворів на мільоній про-
цес туберкульози і за три тижні помер. Зрозуміло, історія її родини з таким 
фіналом стала мені відома пізніше, як і їй самій. Але дещо я знала, про щось 
здогадувалась. Достеменно знала, як мій небіж Василь, військовозо-
бов’язаний студент 4-го курсу Дніпропетрівського будівельного інституту, з 
«ополченієм» стояв на обороні Дніпропетрівського мосту в час відступу ра-
дянського війська в 1941 році. Правдоподібно, механізм замінованого мосту 
запрацював раніше, а, може, з повільних темпів і неорганізованости евакуації 
не все регулярне військо встигло перейти, тим більше його охорона-
«ополченіє» опинилось у полоні в німців. З німецького полону Василь утік, 
обравши альтернативу чинити опір окупантам у рядах націоналістичного за-
гону. 

Несила була наша з мамою відмовити Вірі в тимчасовому притулку: сама 
вона, врешті-решт, не мала ніякої «провини». Я улаштувала її на роботу, знайшла 
квартиру, подала документи на прописку в міськраду як на фахівця за викли-
ком. А тим часом потаємні інформатори Кувалдіна і Шехтман – сусіди по 
квартирі – подали свої підозріння до КҐБ. Якось увечері затримали сестру на 
вулиці на три доби, потім арештували, не повідомивши нас про це. Більше 20 
днів розшукувала я її як загиблу безвісти по лікарнях, моргах, міліцейських 
дільницях. Горе матері розчулило одну з інформаторок, Кувалдіну: мати завж-
ди всім ішла назустріч, і Кувалдіна шепнула, що треба звернутись у прокура-
туру і що дочка жива. 

Почалося моє ходіння по прокуратурах, приймальнях КҐБ, а далі з пере-
дачами під ковану залізом браму на Ірининську вулицю (Вхід до КҐБ, що на 
вулиці Володимирській, 33, тоді Короленка. – Ред.). По закінченні Віриного 
слідства – по юридконсультаціях за адвокатом. Не зчулася, як наді мною повис 
скрегіт зубів, розлука з сином і матір’ю. Не згадую добрим словом мужа свого 
контуженого, психічно хворого: використало його КДБ «для якихось там свід-
чень», їм угодних і потрібних проти сестри й мене... 

Мої турботи про сестру, елементарне людське ставлення до людини в біді 
вирішило трагічний напрямок долі моєї, долі мого 14 і піврічного сина і 
беззахисної старшої матері нашої. 19 лютого 1947 року на Львівському май-
дані серед дня три чоловіки в білих кожухах силоміць запхали мене до легко-
вої машини і привезли у внутрішню тюрму КҐБ на Короленка, 33. Пред’явили 
ордер на арешт і після знущальної процедури «особистого» трусу загнали в 
бокс, місткістю з одежну шафу, але вищу, темну, із зачиненою кватиркою вгорі 
і маленькою електролямпою. 

Далі перший допит, потім тюремна камера, темна сира одиночка. Розхрис-
тана, – без ґум-держателів усіх деталей жіночого реквізиту, залізних застібок, 
шпильок до волосся – такою мене привели в супроводі конвоїра в кабінет до 
слідчого штабскапітана Куценка. Пред’явили мені звинувачення в намірах теро-
ристичного замаху на першого секретаря Політбюра ЦК КП(б)У Микиту Хру-
                                                             
* Тут хронологічна і географічна невизначенність з вини спец. служб, що приховують обста-
вини смерті Євгена Худенка. Він був відкликанний після арешту брата 1944 року, а син у ньо-
го народився 1945 року, вже без батька – О.С. 
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щова. За їхньою інсценівкою намір цей ми мали здійснити вдвох із сестрою Ві-
рою.  

За словами слідчого – на моє питання про докази, – «такое обвинение до-
казательств не требует других, кроме личного твоего признания». А я «уперто» 
не хотіла признаватись. Не призналась я і після 21 доби слідства без сну, що 
здійснювалося в такий спосіб: нічні допити починалися через 30-40 хвилин 
після «отбою», кінчалися за годину, часом менше перед «підйомом». (Бувало, 
що тюремна чергова адміністрація дзвонила до кабінету слідчого Куценка, на-
гадуючи, що мені, мовляв, «час до камери, щоб не порушувати тюремного роз-
порядку». Їм ходило о порядок «оправки» і циркуляції в’язнів з парашею по 
коридору до загального санвузла, щоб не збитись із рахунку камер). 

Вдень пильнував «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 ліжка і «тюфляка», 
пайок – 300 г хліба і двічі окріп. Часом за дрімання саджали в бокс, де швид-
ко бракло повітря і я непритомніла. Тоді вгорі відчиняли кватирку, що виходи-
ла на коридор, і наглядач брутально мені погрожував та докоряв за мою «упер-
тість» і «недисциплінованість». У такий спосіб слідчий робив собі «передишку». 
А я продовжувала не «зізнаватися». 

Коли я здогадалася, що сестра починає їм поступатися, то ублагала одну 
з наглядачок, Марію, в очах якої запримітила промінь співчуття до моїх страж-
дань (Марія мене обшукувала в день арешту), провести мене вдень до вбираль-
ні (це дозволялося, очевидно, в якомусь екстремному випадку) попри сусідню 
камеру, в якій сиділа Віра і, мабуть, на той час одна, та на хвильку відкрити 
«кормушку» в камеру. Сказала я сестрі кілька речень і полишила її занімілу 
серед камери. У критичну хвилину мого слідства, коли мене слідчий шантажу-
вав арештом моєї матері, а, значить, і з усіма наслідками, що витікали із цього, 
в момент материнського безмежного болю і страху, коли сиротять її дитину, 
Марія мене врятувала: вона запевнила, що немає моєї матері в тюрмі, що мати 
щораз у приймальні дні приносить мені передачу, але її не беруть. 

21 день я витримала без сну. Спала я, ходячи по камері, падала і розбива-
ла собі коліна. Виразки на колінах зашерхали, але знов я їх здирала при наступ-
ному падінні. З колін по ногах текла гнійна сукроватиця, присихали панчохи, 
але жодного разу тюремна лікарка не оглянула виразки і не перев’язала бан-
дажем. На мій виклик розмовляла зі мною через «кормушку» і схиляла мене 
бути більш «поступливою слідчому», оскільки від неї «нічого не залежить». 
Тоді я її прогнала й була покараною. Карала адміністрація тюрми за все, на-
віть «за материальный ущерб камерному имуществу». Бо один раз після лазні 
я намагалася висушити свої труси, прикріпивши їх маленькими двома прути-
ками (вітром занесло ці прутики, довжиною із сірник, у прогулянковий дворик, 
огороджений чотирма цегляними стінами висотою стандартного поверху) до 
металевої сітки, яка відгороджувала батарею. 

Начальник слідчастини підполковник Цибков у слідчому кабінеті підсту-
пив був до мене, щоб мене ударити, а я закричала на весь голос: «Подполковник, 
не смейте бить!». А тоді дико на високих нотах розляглося моє: а-а-а-а відчаю і 
безвихідності... Цибков вийшов, кинувши слідчому: «Не надо. На Ирининскую 
слышно». 

Слідчий штовхав мене, бо я засинала на слідчому стільці, далі сідав близько 
мене, колотив об стінку шафи масивним тюремним ключем, щоразу міняючи 
такт: я кліпала зо страху, забуваючи, де знаходжусь... 
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Слідчий починав і кінчав: «Один и тот же вопрос: откровенно признайтесь 
о своих намерениях убить главу украинского правительства Никиту Сергееви-
ча Хрущева». Я вже не сміялась, не суперечила, тільки дивилася, і не на слід-
чого Куценка, а на його рухомий, круглий рот. Рот ще більше закруглювався 
з одного боку, де у нього близько уст був шрам у вишневу кісточку. Якось 
спало мені на думку: щоб припинити нарешті ці абсурдні й нестерпні балач-
ки, ці муки – досить розідрати йому рота, раптово заклавши в рот свої вказів-
ні пальці рук і смикнути з усіх сил... Ця «ідея» мене так захоплювала, що сон 
тікав безвісти і я подумки прицілювалась, зважуючи кожен рух свій, дистан-
цію, напругу м’язів... 

Спробу я таки зробила і, звичайно, невдало, навіть не досягнувши руками 
його обличчя... Куценко схопився переляканий, викликав конвоїра і відіслав 
мене до камери. Два тижні мене не кликали на допит. Потім я знайомилася з 
новим слідчим, Поповим, удень. А ввечері знов на допит. Наступ він вирішив 
зробити відразу: погрози, залякування, потім обіцянки в нагороду за моє «бла-
горазумие». Знову брутальна лайка і залякування. 

Я лишилась незворушною, приготувавшись до найгіршого кінця, аби ті-
льки не посвідчити того, 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. 

Отож коли Попов нагнітав і доводив свою безмежну владу наді мною і, 
гіпнотизуючи мене очима розлюченої людини, рвучко відчинив шухляду сто-
лу та не зводячи з мене очей імітував рух діставання «чогось», що мало поло-
жити кінець його «довготерпінню», я спокійно встала, обернулась обличчям 
до стіни і заклякла... Був би Попов дав мені доброго прочухана – так до нестя-
ми він був обурений моєю «непоштивістю», але його гістерію припинив теле-
фонний дзвоник. 

Перед самим «підйомом» мене заведено до камери. Вимогу мою – закін-
чити слідство у присутності прокурора – було задоволено. 

Допитували вдень, і в присутності прокурора Юрченка. Знав він мене з 
того часу, коли я не раз зверталася до нього ще у справі заарештованої сестри 
Віри Худенко. Пам’ятав він. 

Обдурив мене Юрченко: умовив підписати кілька протоколів слідства і 
«двохсотку» на закінчення його. Привітно посміхаючись, запевняв мене 
прокурор: «Нема вам чого боятися, підписуйте. Ви самі добре знаєте, що 
справи немає, і треба з цим кінчати, нарешті». 

Через сім місяців моєї муки, вже в Лук’янівській тюрмі, зачитав ляйте-
нант КҐБ позаочний вирок ОСО МГБ СССР – 10 років виправно-трудових 
таборів. Сестрі те ж саме. 

Ціною семиденної голодівки я таки одержала належне мені побачення з ма-
мою і сином Олесем. Через дві сітки очима уп’ялися ми одне в одного. Нама-
гаючись бути спокійною, передавала я свого сина у дбайливі руки сердешної ма-
тері – хворої старої жінки. Мама трималась 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 рвону-
ла двері до кабінки, що була нашим бар’єром, я розчинила двері і в тісних сутич-
ках сплелись ми в обіймах утрьох, у розпачі і сльозах. Затиснутий наглядач ледве 
виштовхав мене, а мама вийшла з онуком сама, спотикаючись, похилена... 
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ЕТАП*. СІЛЬГОСПТАБІР* 

Обдурили маму – не взяли для мене теплих речей, так я й поїхала в Сибір 
у черевиках і в легкому зимовому одязі, в чому була заарештована. 

З Києва вивозили в голубу днину щедрого вересня київської осени попри 
Лук’янівський ринок. Крізь віконце тюремної машини миготіли щасливі матері 
з дітьми-школярами, жінки з базару несли кошики з овочами, садовиною, закло-
потані тією «буденщиною», що через тюремну призму видається щастям недо-
сяжним. 

Підвезли нас до вокзалу десь із глухого закутку залізниці, як крадених, 
ховаючи від очей співвітчизників. Коли нас вивантажили з «воронка», із жі-
нок були лише ми з сестрою, решта – чоловіки (німецькі полонені чи карателі, 
чи військові злочинці). Страшенно всі виснажені. Всі ми були об’єднані од-
нією статтею карного кодексу УССР – 54, 48 ст., «терор». Взявшись по команді 
«під руки по п’ятірках», чвалали по шпалах до столипінського вагону пасажир-
ського поїзду, відчепленого, загнаного в кут. Опинились із сестрою в першій 
п’ятірці, і я була крайньою. Майнула думка – побігти. Підстрелена в ногу, бу-
ду залишена на якийсь час у Лук’янівській і ще раз побачу сина та матір. Це 
найкраще, що можна жадати в моїй безпросвітній ситуації. Загальмувала я свою 
першу п’ятірку, конвой прикрикнув. Віра стисла мені руку і благально: «Про-
шу тебе, йди...». Щось мене зупинило, хоч я так рвалася назад, до сина, до 
матері... Все щось гальмує вільний дух людини. І, на втіху собі, для виправ-
дання свого внутрішнього рабства людина придумує ті аргументи для себе: 
«Здоровий ґлузд», «З двох бід – менша», «Сміється той, хто сміється останній», 
«3а терпіння Бог дає спасіння», «Терпи, козаче» тощо. 

В купе, відгороджених залізною сіткою, їхали ми з сестрою на північ не-
змінним складом однієї партії військових злочинців, укомплектованої емве-
дистами ще з Києва. Та все везли нас у темпі, у столипінських вагонах (їх тепер 
називали вагонзак), везли невідомим маршрутом, у незнане ... Завозили на 
пересилки – величезні концентраційні точки для засуджених. Тут мінявся кон-
вой, проводили санобробку, огляд, обшук тощо. На пересилку провадив конвой 
із ґвинтівками «наперевес», із собаками, вишколеними на «зека» в тілогрійці. 
Йшли ми покірно під гавкіт собак, напружено вслухаючись у команду конвою: 
«По пятеркам разобраться, взяться под руки, слушаться команды, шагом арш!» 
Йшли, як іде худоба, відбракована на скотобійню... 

Опанував і мною той настрій тупої покори нашої конвойної партії – обі-
рвалися на далекій відстані морально притягальні нитки з сином і моєю оси-
ротілою матір’ю Марією. Не поривалася я більше тікати – із найглибшого 
інферно хтось незримий і так явно відчутний став тепер моїм довічним воло-
дарем, повелителем. Із сатанинським знущальним сміхом жбурляв він життям 
моїм, долею моєю і долею мого сина-підлітка, старої матері. 

У Воронежі з потяга вивели нашу партію саме в пору пожвавлення ран-
кових рейсів, переповнених робочим людом, що на крик конвою: «Граждане, 
в сторону, пройдите, посторонитесь» дав нам «зелену вулицю», а собаки злі-
сно гарчали на нас і на ту темну стіну «граждан» у тілогрійках, скупчену на 
пероні вокзалу. На команду конвою чвалом поспішали ми напереріз залізних 
колій у глухий закутень вокзалу. Не бачила я людей, бо дивилась під ноги, 
щоб не впасти. Не знаю, якими очима дивилися вони на нас, жінок, «ворогів 
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народу», в цій компанії німецьких вояків. Ми з сестрою не обмовилися з ни-
ми жодним словом не тільки через крик конвою: «Не разговаривать», а й че-
рез мовний бар’єр. На міміку та на жестикуляцію і в них, і в нас забракло сили 
і бажання. Один із німців все падав, його підхоплювала «п’ятірка», хоча всі 
вони були геть виснажені. 

На Воронізькій пересилці нас сортували, дивилися в супровідні докуме-
нти. Хтось із того начальства, прочитавши, що ми з Києва, зі сміхом сказав: 
«С нового Иерусалима, значит, прибыли». Це все, що знали ці люди, постав-
лені над нами, за Україну, – нагадавши рабу рабську історію їхньої батьків-
щини... 

На клаптику паперу, огризком олівця три і півпальця (а це ціле багатство, 
що не на кожній пересилці можна роздобути, і дала мені його одна зековка-
колгоспниця, що досиджувала свій строк за 2 кг украдених помідорів) на-
шкрябала я кілька втішних слів додому своїй матері. Зліпила аркушик розжо-
ваним хлібом, написавши зверху адресу і, коли вів нас конвой на вокзал, жбур-
нула його в натовп, гукнувши: «Люди, бросьте в ящик!». Не дійшов мій перший 
лист: така була реакція по війні людей вистражданих, озлоблених. 

У Москві нас із сестрою розлучили. Вкрай змучені, прощалися ми вже 
навіки – так думалось – із сухими очима і скупими словами... Мені шлях про-
ліг на Ухту Комі АССР, у притундрову смугу. Вірі – в Кемеровську область, 
південну частину безмежного Сибіру... 

На В’яткинську пересилку йшла я з численною партією людей, різних за 
провиною, статтею, терміном покарання, жінок і чоловіків. Супроводжував в’ят-
кинський конвой (руські солдати, перемішані з «інородцями»). Такий конвой 
неперевершений у своїй суворості. Зеківський влучний фольклор каже про 
нього, що «в’яткинський конвой шутить не любит». Бо веде цей конвой лю-
дей, не оминаючи ні калюж, ні балок, ні рівчаків, ні снігових заметів, напере-
різ і «на прямую», не зважаючи ні на старих, ні на малих, ні на хворих, жене 
як худобу, хвацько викрикуючи, підштовхуючи знеможених відстаючих. 

В’яткинська пересилка тюремного типу вкрай була на ту пору забита лю-
дьми. Звідси їх переправляли в заслання, табори, тюрми по всіх точках ҐУЛАҐу. 
Верховодили на пересилці люди бувалі та блатні. Місця для всіх на двоповер-
хових суцільних нарах не вистачало. 

Постояла я, прислухалася до говірок і попрямувала до найчисленнішого 
гурту жінок із Західної України, що сиділи під нарами, на долівці, в її вибоїнах, 
мов на подушці з пилу. Розсунулись гостинно. Сльозам і розповідям не було кін-
ця. Розповідали, як жінка із хлопчиком маленьким чекала укомплектування 
нової партії на висилку. Начальство, вичитавши її прізвище, спитало, як звуть 
хлопчика. Мати притишено відповіла: «Степан». 

– Так ти Степан? – звернулись до хлоп’яти. Хлопчик злякано відповів: 
«Ні, я Степан, але не той, не Бандера». І сховався за матір. Навіть малята знали, 
що їх карають за одно те ім’я, яке стало приводом до покарання трьох поко-
лінь: воно теж не вимагало доказів провини, як і мій «терористичний намір»... 
За ім’я те карали щедрою мірою: цілі села на Заході (У західних областях Украї-
ни. – Ред.) розплачувалися своєю особистою і родинною свободою, навіть 
життям. 

Третя й остання моя пересилка в цьому етапі була Ухтинська. Це значна 
чорна крапка на людному шляху великого зеківського тракту Печорсько-Ухтин-
ського. За колючим дротом чималої ділянки стояло кілька приземлених сіро-
довгих бараків; у кутах вежі з сторожовою охороною, в зоні контролював на-
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гляд, а ще десь є невидиме начальство, яке всім порядкує, дає арештантську 
пайку харчу, що не погашає голоду, а, навпаки, розпалює його. 

Опинилася я в одному напівпорожньому жіночому бараці з голими, до-
щаними суцільно двоповерховими нарами, висковзаними до лиску від бруду, 
а на додачу ще й вошивими. Воші білі лазили по дошках, не ховаючись у шпар-
ки, як то блощиці. Вони жадібно шукали собі господаря. (Припустімо, що дошку 
не запхати у «прожарку», а дезинфекцію чому не застосовують?) Проте я му-
сіла вилізти на горішні нари, бо ноги мої вже не тримали тулуба. Звалилась, 
не роздягаючись... 

Обідрані й брудні кістяки (їх називали «доходяги») з чоловічих бараків 
вешталися по території пересилки як сновиди з мутними очима бездушних лю-
дей, заходили й до жіночого бараку. Було на них гидко глянути – наверталось 
почуття непоборного обридження: так це виглядало, мало сказати не естети-
чно, а просто страшно за людську подобу... 

Якийсь чоловік, подібний до діда-жебрака, заговорив до мене так, що 
привернув увагу. З почуття жалости я злізла з горішніх нар і зрозуміла, що 
людина спрагла за добрим словом з уст жіночих, що марились йому через за-
буття довгих років неволі і гранично духового та фізичного виснаження. Ми 
вийшли з бараку, він почав свою розповідь, як заповіт – шукав він свіжого слу-
хача з волі... 

Була це типова історія, так би мовити, банальна для радянської дійснос-
ти, бо вона набрала розмаху масовости. Після голоду 1932-33 року на Україні 
в наступні роки, 1934 – 1935-го, почалось винищення української інтелігенції. 
Учитель з периферії, покараний за сумлінність свого обов’язку народнього вчи-
теля під час кампанії винищення українського «націоналізму». Засуджений у 
1935 році бездоказово і позаочно ОСО («Особое Совещание при Министерстве 
внутренних дел» у Москві) на 10 років без права переписки. По відбутті тер-
міну покарання вдруге йому поновлено строк – по «представленню» табірної 
адміністрації. Знову позаочно ОСО затвердило 10 років «виправно-трудових» 
таборів. Українець, із Дніпропетрівщини, мій ровесник, за 13 років знищений 
до здичавіння. Потік людей, що прибував у табори, живив його спогади, зв’я-
зував з минулим, яке видавалося йому тепер коли й не зовсім казковим, то мало-
ймовірним – так було його перемелено на жорнах цієї досконало розв’язаної 
проблематики нищення людей. 

Вперше надивилася я в Ухті на пересилці на табірних людей, і щось я там 
утратила від самої себе. Мені стало страшно, життя втрачало свою принадні-
сть, а я так його любила! 

За тиждень везли мене в темному, заґратованому воронку по драглистій 
дорозі в сільгосптабір за Ухтою – барачний, на болоті поставлений. Табір жіно-
чий, змішаний: «бандерівці» з битовиками і жменькою блатних. Це були ті блат-
ні, що їх всі боялися, в тому числі табірне начальство, нарядчик, кухар і нагляда-
чі. Кидала адміністрація їм підкупного. В руках цих заводіїв була їдальня, так 
само каптьорка, лазня, пральня, прожарка і всі робочі місця з зоні, що їх зеки 
називали «придурками». Так здійснювався всебічний тиск табірного начальства 
на підневільних бранців, що їм було присвоєно назву «бандерівців», а бриґадири 
взивали «роботягами». 

Політичні жили в окремих бараках, і це був дуже відчутний привілей для 
людей мирних, працьовитих. Заохочуючи до підневільної праці бранців, нача-
льство сприяло «нормальному відпочинку» політичних, усвідомлюючи, чиїми 
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руками буде виконуватися виробничий плян сільськогосподарської табірної 
одиниці. Але людей у бараки наганяли по зав’язку. 

Щодо бриґад, то вони комплектувалися змішано, мовляв, за педагогічним 
принципом: ми мали подавати битовикам і блатним приклад у роботі й пове-
дінці, а на ділі ці політичні мали виконати робоче завдання (з надмірними нор-
мами виробітку!) за себе і тих нероб, що навіть не завжди виходили з бриґадою 
на роботу, попихаючи «бандерівцями», які мусіли заробити собі і їм на пайку 
хліба, уникаючи штрафної для бриґади в цілому. 

У жіночій зоні була друга охоронювана зона чоловіча – у великий чоти-
рикутник вписане мале коло з високим парканом, брамою на замку. Тут жили 
фахівці, без яких табірна сільгосподиниця не могла обійтися, – фахівці парників 
і великої овочевої оранжереї, що вирощувала для начальства Ухтлагу свіжі 
овочі, цибулю тощо. Як ці овочі виглядають, роботяги бачили лише через оран-
жерейне скло – всередину їх не пускали в той період, коли там можна було 
чимось поживитись. 

Роботяг годувала табірна кухня гнилими відходами від перебірки овочів. 
Рідка юшка з неочищеної картоплі, пригнилої, заправленої макухою із суріпи, 
пайка хліба на руки ранком, кухлик хлібного сирівцю ввечері і черпачок каші 
перлової, а частіше якоїсь крупи, схожої до пшона «магар», та шматочок ва-
реної тріски. Двічі на день торохтіли жінки своїми індивідуальними котьолка-
ми, виструнчуючись у чергу біля віконця кухні за мізерною арештантською 
пайкою – харчем. 

Цинготне підсоння, робота цілорічна на полі. Взимку не було чого роби-
ти, але бриґади виганяли за зону. Розносили на ношах торфовий перегній по 
полю, часто-густо перекладали торф з купи на купу, за тим прислів’ям: «Хоч 
дверима рипай, а без діла не сиди». 

Погода сльотлива, напрямок дошкульного вітру кілька разів на день міняв-
ся і не можна було втриматися на ногах. Проте з роботи не знімали раніше на-
лежного часу, хоч би з неба каміння падало... 

Занепала я на силі й духові. Із презирством дивилася на запопадливих ро-
ботяг, котрі будь-що хотіли жити, виконували задані дикі норми виробітку на 
роботі, що часто нікому не була потрібною, годі говорити й корисною. Моя 
поведінка відчужености і приречености в тій гущі людей, коли ти позбавле-
ний хоч у якісь короткочасні хвилини побути на самоті, не лишилася поза 
увагою. Я більше не хотіла чекати на смерть раба... Ця думка підсилилась 
після моєї розмови із трьома зеками, що підходили до фінішу – люди набору 
з 1937-го року. Всі троє були «придурками» – агроном, пасічник (бджоли опи-
лювали в оранжереї огірки, помідори) – і їхня підручна тьотя Мотя. Говорила 
Мотя нишком мені, що в Некрасова під шпалою лежить один, а на залізниці 
Котлас-Ухта – десять... Нарядчик і лікар санчастини (був інтернований, пере-
бував на висланні) пхали мене у «придурки», але від бриґадирства сама від-
мовилась, а на працю в лабораторію, що була за зоною, Управління Ухтлагу 
не дозволило розконвоювати – відстрашував мій 8-й пункт КК – «терор». 

Життя було нестерпним через те безпросвітне грабування і цілковиту без-
перспективність. Добрі люди, жінки селянські, намагались підтримати мою ві-
ру, та замість цього після моїх переконливих аргументів самі впадали у зневіру. 
Моя собриґадниця, ужгородська молода вчителька, стала зо мною на герць. 
Їй було легше.  
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Найперше вона виходила з релігійної засади: людина не вільна кінчати 
життя сама, бо воно Богом дане, і все в Його Божих руках, Він і допоможе цю 
біду перебути. 

І друге – час іде і світ веде. 
Третє – ми не маємо права полишати своїх братів незрячих на поталу, 

бо ми їх піднімали на боротьбу... 
А я переконувала, що ми не маємо права жити аби вижити – нам залиша-

ється єдина форма протесту проти нелюдських умов життя і безмірного знущан-
ня – це смерть із власних рук, не чекаючи смерти, заплянованої жорстокістю 
покарання... Прикладів було чимало. 

Написала я своїй мамі листа, розхвалювала, як мені в таборі добре і що 
я маю майже все те, що мала дома, але щоб я мала можливість повернутися 
швидше додому, то просила мені нічого більше не писати, не озиватися до мене 
і через табір мене не розшукувати, мовляв, сама обізвуся згодом. Підготовля-
ла свою матір...  

ЛІКАРНЯ* 

Несподівано таборовий лікар відпроваджував мене в Ухтинську лікар-
ню, перед цим мав зо мною конфіденціяльну бесіду, що, мовляв, усе минає, і 
це мине, й може в лікарні я десь примощуся у «придурках», бо на цьому лаг-
пункті важко з моїм пунктом № 8. 

У лікарні я побачила несходиме багно, таке моральне падіння, що жахну-
лася ницости людини, коли вона втрачає Божу подобу й лишається гола перед 
страхом не вмерти, вижити будь-якою ціною. 

Амбуляторно хвору, мене поселили тимчасово в закритий табір «мамок» 
в цьому великому таборі. Навіть жінки «на сносях» знаходили тут нових собі 
«поклонників» у корисних цілях. Жінки тут були на розхват... 

Ранками з трупарки вивозили на табірній підводі мертвих, прикритих ко-
ротким простиралом, і стирчали сині задубілі ноги. Везли центральною алеєю 
до головної брами на зековський цвинтар без труни і хрестів (не дозволялося 
одягати мертвих навіть тоді, коли вони мали власний одяг у каптьорці). Коні 
не квапились, люди не реагували, поспішаючи в табірних справах, шапки не 
скидали... Це було звичайне, «банальне» явище в лікарні. 

Харчувалися всі робочі і всі амбуляторно хворі в їдальні, великій і пере-
повненій; на дверях стояли «вишибали» й не пускали в їдальню доходячих, що 
хмарою товпилися біля дверей. Вони теж заходили в їдальню по талонах як 
усі, але раз зайшовши, вже не хотіли звідти виходити. Роздатчики й рознощи-
ки торохтіли алюмінійовим посудом, бігаючи з тацями поміж столами.  

Біля мене опинився молоденький хлопець-рознощик (офіціянт), взяв мої 
талони й зупинився на мені довгим уважним поглядом, що перейшов у зди-
вування. Потім він приніс мені кілька страв і цинготне зі словами: «Это вам, 
Оксано Яковлевно». – «Нет, я не давала тебе столько талонов», – розгублено 
сказала я. – «Вы ошиблись, ешьте». Коли я виходила з їдальні, він спинився 
на хвильку і сказав: «Вы меня не узнали, я Колька, ваш сосед, Марии Петро-
вны сын, ну вспомните Тамбов!» Так, це був розбишакуватий син багатоді-
тної Марії-поденщиці, моєї прачки, що був спійманий на груповій крадіжці з 
пораненням людини. Тоді він був підліток, тепер юнак. Спитав: «Какая у вас 
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статья? – Відповіла. – «А я так и подумал, что политическая». – «Почему ты так 
решил?» – спитала я. – «Я здесь насмотрелся и поумнел. Я хорошо помню вашу 
семью и мальчиков ваших. Талоны на обед будете мне давать». Підгодовував 
мене цей хлопець стравами «протицинготними», черпаком каші над норму. 
І все це з мовчазною поштивістю і скромністю. Думаю, що цей хлопець був 
не з тих, що їх засмоктує, коли вони доходять до самоусвідомлення. 

Не влаштувалася я в лікарні, як того бажав табірний лікар. Я навіть і не 
намагалася тут залишитися – життя було із суцільними гнійними наривами, і 
та єдина перевага, що мене не ганяли тут на роботу, що тут я «кантувалась» – 
мене не приваблювала. 

ГОЛОД* 

Починалася ухтинська весна, повезли мене назад до сільгосплагу. Коси-
ли, гребли траву на болотах притундрових, бродили у воді по щиколотки цілий 
день, у черевиках чавкало, боліли ноги, крутило суглоби. Саджали капусту, кар-
топлю, коренеплоди. День переходив у ніч, не смеркаючись – сонце заходило 
й за годину-дві звідти і сходило. Працювали ми ніби у дві зміни, але без нор-
мування часу й без годинника – по рейковій калатушці нас будили немов се-
ред дня наглядачі. Сонце все стояло низько в небі; нас гнали в поле, бо чекали 
(за прогнозою синоптиків) морозу, на молоді сходи картоплі нагортали кучу-
гури землі. Нас квапили, підганяли, погрожували бриґадири й десятники, обі-
цяючи штрафну пайку за нашу «байдужість і неусвідомлення» того лиха, яке 
чекає, коли мороз приб’є паростки молодих сходів. 

Ми ходили на роботу і з роботи як очманілі – такі втомлені й голодні. 
Голод так допікав, що не можна було думати про щось інше. В таборі йшла 
торгівля і обмінні операції. Високо цінувалася пайка глев’яка в 600 г. Нас об-
крадали кухня й ті, що за нею стояли. Якось я виміняла на свої речі пайку хлі-
ба, з’їла першу, мені належну, тоді цю – і не відчула полегшення. А тут коно-
топська студентка Галя одержала посилку, принесла мені гостинець і свою 
пайку хліба. Коли я їй розповіла, що вже з’їла дві й голодними очима дивила-
ся на третю, вона забрала в мене цю пайку, боячись за наслідки, й повела ме-
не до свого бараку, щоб пригостити гарячою і делікатною стравою. Вона мог-
ла це собі дозволити, бо їй регулярно йшли посилки й вона була помічницею 
в нарядчика, залишаючись людиною. 

По-різному люди виходили з голоду: група молодих дівчат, з битовиків, 
була розконвойована й укомплектована в кінну бриґаду асенізаторів. Вони очи-
щали всі ухтинські міські нужники і дошками вивозили на поля. Зимою кай-
лом і ломом добували «золото». На території бараку їх було далеко чути, але 
вони не голодували й посилали листи додому скільки хотіли. В наших умо-
вах – це щось значило. 

Вважалося за щастя, коли бриґаду посилали в овочесховище на перебір-
ку картоплі та овочів. Там же їли сирими, крадькома пекли у грубках (сховище 
опалювалось), крали кілька картоплин, причому їх важко було пронести в зо-
ну через подвійний трус при виході зі сховища, а часом і на вахті. Картоплю 
розрізали пластами й укладали в черевики солдатські як вистілку, і ще так само 
в деяких місцях, які погано обмацувати. Увечері в бараці варили картопляну 
пресмачну юшку. 
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Я не могла так само красти. Вперше, коли на виході мене розконвойована 
зековка хотіла обшукати, я зупинила її, відвела руку зі словами: «Геть руки, я 
не хочу ні картоплі, ні обмацування». Вона розгубилась, а завідуюча, яка сто-
яла завжди при цій операції, промовила: «Галя, пропусти, не трогай ее». 

Це ввійшло в норму, й мене не чіпали. Але бриґадниці мене все пригоща-
ли «бульбою», я відмовлялась, одначе мені настирливо пропонували увечері 
варену картоплю то та, то друга. Це вже було негарно: я їла те, що інші крали. 

Одного разу я таки сховала за тілогрійку кілька картоплин цілими і зви-
чайно, пройшла не обмацуваною, хоч, ідучи, мимохіть зупинилась на хвильку 
перед Галею: не могла пройти так вільно, як було до цього... Носила й далі, по-
ки хтось не «стукнув», що я краду картоплю. 

Потроху на очах усі зеківки бандерівських бараків чимось стали схожі од-
на до одної внутрішньо, а, може, то мені так здавалося через той колір обличчя – 
червоної міді, від постійних ухтинських вітрів. Ніде, ніколи я нічого схожого 
не бачила, себто такого кольору засмаглості, що страшно спотворював облич-
чя і вираз його, й тих очей людей, голодних і загнаних. 

ПОЛІТИЧНА ЗОНА* 

Одного разу, і зовсім несподівано, мене врятував мій пункт № 8 («терор»): 
це було при кінці зими 1949 року. По Ухтлагу концентрували великий ешельон 
«особо опасных» зеків на етап. Із нашого табору я була одна така. Всі дивува-
лись, я ще більше. Довелося знову повертатися через Ухтинську пересилку. Звід-
си великим гуртом в «обладнаних» товарняках, себто дощані настили двопо-
верхові, параша і пічка-«буржуйка» та бачок для води, що епізодично наповню-
вавсь нею, а на якихось благодатних стоянках окропом. Сухий пайок – хліб, 
оселедець і цукру око запорошити. Куди везуть, у якому напрямку – й не питай, 
бо не скажуть. Ми були худобою: ні написати, ні поскаржитись. Це робилося 
«височайшим» іменем та ствердженим державним законом. 

Як кота в мішку везли в закритих вантажних вагонах, на якихось станціях 
вискакували двоє по команді конвою набрати води в бачок та вилити парашу. 

Деякі з дівчат називали і станцію, та важко було зорієнтуватися в чужому 
далекому краю. Були пересилки Свердловськ, Новосибірськ, Іркутськ. Мінявся 
конвой і «шмон», себто трус-перегляд речей, що везеш із собою, і трус особис-
тий. Процедура трусу не тільки зневажлива сама по собі, а й дуже обтяжлива. 
Викидаєш, витрушуєш усе на підлогу, всі свої убогі пожитки, по них топчеться, 
перебирає наглядач, перемацує, а ти потім знову укладаєш в мішок, ув’язуєш 
вдруге чи втретє, чи вдесяте. Шукають ножа, голку, дзеркальце, тут провади-
ться санобробка живого товару зековця, постачання «сухим пайком» на даль-
шу дорогу. Тут і гарячу баланду, і черпак каші, кружку окропу одержували. На 
цих концентраційних базах наш ешельон збільшувався, поповнювався «особ-
ливо небезпечним» елементом. 

Більше місяця в дорозі, в товарняках зі шматком глевкого хліба – мабуть, 
за спеціяльною технологією виготовленого! Ще шмат гнилого оселедця чи камси 
і не завжди кухоль окропу! 

Опинилась, нарешті, я серед «особо опасных» у сірий день іркутської про-
весни 1949 року. Людей іще звозили, на роботу за зону не ганяли. Харчування 
було значно краще: «державна» пайка доходила, бо всі «точки» внутрішнього 
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обслуговування опинилися в руках однорідної маси «особо опасных». Нарешті 
вирвалися ми з-під кормиги блатних і битовиків. Трошки полегшало. 

Табірне начальство (перед нами воно було в чоловічих таборах) знайо-
милось із підневільним жіноцтвом. Наш косяк – це переважно була молодь та 
жінки середнього віку, але були і старші віком, і бабусі знебулі. Всі відпочива-
ли з дороги, я трошки оклигала. 

Щось начальство думало, а більше того – чекало розпоряджень і «вироб-
ничих» плянів від вищих щаблів нашого пресу. А тим часом у довгих сірих 
наших бараках на 80 місць (а при ущільненні під зав’язку – на 100) гуло, як у 
вулику. Люди забивались у свої незамуровані соти-нори, лежачи говорили і 
мріяли про звільнення, бо що в кого болить, той про те й говорить. У всіх одно 
боліло, і всі одного чекали й лише у цьому одному були всі одностайні. Воно 
визрівало в «параші» (себто нові чутки). І люди, переходячи з бараку в барак 
(в зоні таких житлових бараків 9 – 10, а людей до 1000 чол.), розносили ці «па-
раші» як «найвірогідніші» чутки, як «ґрунтовні відомості» з уст табірного на-
чальства, «самого» начальства! Хтось підмітав у кабінетах начальників, хтось 
допомагав начальству в чорній канцелярщині, комусь «добра» і «співчутлива» 
наглядачка шепнула (вже дівчата самохіть, наввипередки впряглися нагляда-
чкам вишивати, плести, шити. О, раби вроджені!). І пішло... І котилися-шири-
лися «параші» серед маси морально прибитого, подезінформованого жіноцтва, 
набираючи форм і змісту – найнеймовірніших, казкових. 

Загнані в закутень Іркутської области, ми були загубленою цяткою на гео-
графічній карті із прочерком графи «населення». А нам було призначено освоїти, 
побудувати, обжити ці острови пустель безлюдних для людей вільних рабовла-
сницької імперії, що мали прийти на готове. І довго не оформлялась наша за-
шифрована поштова скринька – адреса нашого перебування. Не квапилось нача-
льство з оголошенням нам адреси – встигнуть! Адже нам «положено» писати 
двічі на рік, лише двічі! Таку норму листування було встановлено для «особо 
опасных». 

Моральна сила «параш» чудодійного впливу! В «параші» ніхто по-справж-
ньому не вірив, проте лише вони одні живили надію приречених. Бо вони ґрун-
тувалися на здоровому ґлузді народу – ми були нарід, і це відчуття нас ніколи 
не покидало: нас була маса. Наші судові справи й вироки були такі безґлузді, що 
у святкові дні та актовані морозні, вільні від виснажуючої праці, були пред-
метом для гумору і злого сарказму зеківського справжнього українського народ-
нього фольклору. 

Сільський контингент західних земель України часто-густо був суджений 
«трійками», у складі: «ляйтенант, сержант і рядовий» із каральних загонів війсь-
кових експедицій для насадження «нових» порядків на територіях, звільнених 
від фашистської окупації. 

Дійсність і реальність рятівні «параші» перетворювали на метелика-одно-
денку. З коконів щодня вилітали інші й вигравали по-різному, підсвічені зсе-
редини вогнем індивіда. 

В Іркутському таборі таки були знайдені «посильные» фізичні роботи 
для нашого новоприбулого чи то пак звезеного жіноцтва. А саме: 

1. Лісоповал із високими нормами виробітку (насправді виявилося, що 
наші норми перевищували значно норми, які застосовував Димерський ліс-
госп Київської обл. в 1956 році, де працювали лише чоловіки). 

Полотно залізниці (мужчини побутових таборів його наживлювали у 
стилі «туфти», підганяючи собі пайку. Слідом за ними наші жіночі бриґади його 
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остаточно закріпляли. Там було так багато роботи, а застосовані норми забез-
печували нам штрафну пайку). 

Каменоломня. Іркутськ будувався – йому був потрібний камінь бут. З до-
помогою бікфордового шнура підворушували камінні скелі, а тоді крушили їх, 
б’ючи молотами, ломами, кайлами... Знаряддя праці в довгих скринях із подов-
женими ручками несли жінки на плечах по двоє у двох п’ятірках, час від часу 
міняючись. Вільнонайманці казали, що інструмент «битовикам» підвозили на 
підводі. 

У цій небезпечній роботі ніякого інструктажу нам не було – нема чого 
говорити про техніку безпеки! Було все просто – лобастій дівці, нашому бри-
ґадирові, вільнонайманець-десятник давав завдання, вона тиснула на нас, а ми, 
з очманілою заповзятістю, весь світловий день літньої пори, як комашня, кру-
шили іркутський кремінь по команді: «Взяли еще раз, дружно вместе, ну...». 

Ми не тільки довбали камінь, ми й вантажили його спочатку на автома-
шини, а потім і на залізничні плятформи, підкачували камінні брили на лагах 
з тим же пристрасним рефреном під команду: «Подняли, котим разом, дружнее, 
еще, еще раз...». 

Так тиснув на нас бриґадир безпосередньо, а загроза штрафної пайки сія-
ла чвари і сварку поміж бриґадниць. Бо хтось, комусь здавалось, лише руками 
тримався, мовляв, хитрував, за рахунок іншого «кантувався», себе беріг, а ближ-
нього свого «гробив». 

У цій ворожнечі і злобі котили той лиховісний камінь на плятформу, ви-
добуваючи із себе останні сили, заливаючись градом поту від спекоти й непо-
сильної праці. (Підсоння тут різко континентальне: дівчата, підставляючи плечі 
сонцю, на початку навіть діставали опарення першого і другого ступеня). 

Для сварок і ворожнечі ґрунт був благодатний. Я пам’ятаю епізод, коли 
одна завзята полька зненавиділа мене за те, що я злісно, замість тієї команди 
звичної, сказала: «Даешь Варшаву, дай Берлин, мы врезалися в Крым». Вона 
лаяла мене, називала «совєткой» і «стукачем». Треба віддати належне поль-
ському патріотизмові і їхній національній свідомості. Польські жінки, мало-
письменні селянки, коли говорили: «Я есьм полька», то гордо підносили при 
цьому голову і правою рукою, стисненою у п’ястук, торкалися грудей – худих, 
висохлих. Їх було серед нас небагато, вони завжди гуртувалися осібно, трима-
лися дружно. 

Підірвалася я на каменоломні. З великою кровотечею положили мене в 
нашу санчастину (на кілька ліжкових місць), замість того, щоб відвезти до 
жіночої лікарні. Бо працювали ми за якимсь секретним «контрактом» місце-
вого характеру... Вивезені на весняно-літній період далеко від свого табору і 
ще далі від єдиної нашої «жіночої» лікарні, не заїздили санпотяги за нами по 
тій залізниці, ще не взятій до експлуатації, без познаки цього пункту на карті-
схемі. 

Дальше начальство немов забуло про нас – не інспектувало, а своє, без-
посередньо табірне начальство, пояснювало: «Выполним задание – вернемся 
в лагерь». 

У санчастині лікарка із «зековок» – не тільки не гінеколог, а взагалі сум-
нівний фахівець, із начальством ладила, нічого не домагалась, хворі доходи-
ли, бо не було медикаментів, належного харчування, догляду тощо. Про скарги 



 40

годі говорити. Єдині мої ліки були – лежати на ліжку горілиць, у чистому і 
світлому приміщенні, що, порівнюючи з бараком, видавалося курортом... 

Тут було тихо, й можна було думати або й читати. Ніхто не дорікав за не-
виконання норми, а пайку хліба давали цілу і страви трохи кращі, проте вони 
не лізли в пельку. І не читалось, і не думалось, я й очі стала закочувати... Наша 
лікарка непокоїлася зовнішнім виглядом своїх пацієнтів, бо про клінічне об-
стеження не було й мови – не було тут лябораторій, лікарняних препаратів, ми 
віддані були безроздільно в руки експлуататорів-невігласів, медиків-підла-
бузників і волі Божій. Жінки-західнячки приносили трави з поля, із-за зони, 
стали поїти мене напаром трав. Історії хвороби на цих пунктах «контрактів» 
не писалося, а «медики» мовчали, з чимось табірне начальство крилося, всі че-
кали етапу – повернення в ту нашу зону. 

Отак мене лікували знахарки, народні знавці трав, і оклигала я трохи, 
але ходила, як сновида... 

Усе жіноцтво, «роботяги», було чорно-жовте й виснажене ще до етапу, 
а тут за 4 місяці геть зчорніли і звільнилися зовсім від обтяжливих деталей 
жіночого туалету – бюстгальтерів. (Про них кожна дбала самотужки, бо не бу-
ли передбачені куцим переліком «обмундирования казенного образца», зат-
вердженого ҐУЛАҐом. Звільнялися жінки, що мали менструацію і з надмірного 
фізичного виснаження. 

Ми були звільнені від усього. Уже не було ні гострого розпачу, ні страху, 
ні туги за рідними, за дітьми своїми. Був тільки голод і була втома, і той по-
вільний стан переходу в духовне небуття через всепоглинаючу апатію. Було 
це в 1950 році, минало мені 45 років.  

Нас нарешті повернули в наш лагпункт – поверталися залізницею, що її 
будівництво ми та інші жіночі колони доводили до кондиції. Ми вже знали, 
по якій дорозі їдемо, бо коли нас весною везли по цій дорозі, то нам і на думку 
не спадало, що вона могла бути нашою останньою дорогою... Апробували нову 
залізницю зеки, так би мовити... 

Але попереду ще були етапи по Іркутській області – тасували нас як колоду 
карт, щоб не зближувалися, не здружувалися... Сам процес етапу – це метода до-
конання, вичерпання останніх сил зека, граничне приниження людської гідности. 

Викликають людей по списку з кожного бараку, каптьорки видають влас-
ні речі. Люди товпляться, поспішають, нервують, сваряться, відшукуючи свої 
злиденні мішки, бо їх підганяє, квапить наглядач. Етапників вистроюють пе-
ред кріпосною брамою по п’ятірках, а уболівальники, друзі, а часто родичі – 
завжди розлучали матір із дочкою, сестру із сестрою, подругу з подругою, так 
само як і односельчан – стояли збоку засмучені, утираючи скупу, пекучу зеків-
ську сльозу... 

Брама, нарешті, відчинялася, здавалось би, у світ широкий. Але для нас, 
для людей лихої долі, вона була немов новою пащею, обіцяючи проковтнути 
навіки... 

Не раз бувало, виведені за зону, по кілька годин ми чекали на від’їзд (етап) 
за парканом, переступаючи з ноги на ногу. І хоч скільки б ми там не чекали, 
нас не годували й не поїли: ми були наділені «сухим пайком» за ґулаґівськими 
нормами! Облизували потріскані губи, засолені оселедцем, на вітрі, на морозі. 
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А до кльозету і не проси – його не було за зоною. Нашими табірними душ-
пастирями, управлінням ґулаґівським і їхніми «архітектурними» проектами ці 
«споруди» не були передбачені. 

Пам’ятаю один великий етап – переселення цілої колони на другу. По «сек-
рету» стало відомо, що наша зона звільнялася для мужчин. Цей «секрет» обле-
тів усю зону, 11 бараків, як тільки повернулися жінки з лісу. 

Секрет став відомим від безпосередніх наших гнобительок: нарядчиць, 
бриґадирок, конторниць та їхніх «шестьорок». Начальство ділилося секретами 
зі своїми помічницями, отже з їхньою прямою участю здійснювався прес гноб-
лення всіх інших в’язнів: не останнє місце мали любовні інтриґи в розповсюд-
женні «державних» секретів. 

Треба додати, що секретів у таборі не було і їх не могло бути в силу специ-
фіки табірного життя. Зона з населенням у 850-1000 чоловік не вкладається в 
жодне існуюче поняття цивілізованого суспільства, таке як, напр., поселення, 
громада, комуна, колектив, група, родина тощо. Це своєрідна масова людська 
одиниця жіночої статі різних за віком (від 16 до 78 років) та соціяльним, служ-
бовим станом (в минулому) людей. Різна за переконаннями, розвитком, духо-
вним складом і нахилами. Проте ця людська різношерстість зв’язана спіль-
ним дахом кільканадцяти барачних будов і єдиним внутрішнім розпорядком, 
котрий резюмується, як «положено», «не положено»; керівництво здійснюється 
військовими офіцерами Міністерства внутрішніх справ СССР. Об’єднані те-
рміном покарання від 10 до 25 років виправних таборів, ст. примусової над-
сильної фізичної прані та ще голодною нормованою пайкою хліба й «баланди». 
Ці «об’єднуючі» константи таранили душу й відповідно шліфували (коректу-
вали) людську особистість. Від довгої дії з’являлися нові занепадні риси й но-
вий умовний рефлекс стадности, що є відмінним від усталеного поняття «тва-
ринної стадностиі» – ми попри все лишалися людьми жіночої статі. 

У примусово позбавлених природних функцій, що вкладаються у фор-
мулу «жінка-мати», в нас продовжувала діяти внутрішня сила збереження жі-
ночого біологічного індивіда й духовна надбудова до нього – схильність і від-
чуття тонкого та прекрасного в природі й людях. Молоді дівчата писали вірші, 
укладали пісні (свою творчість реалізували в дні народження своїх близьких 
подруг і шанованих ними співв’язнів). Вишивали, плели художні речі матері-
ялом нікчемним, бо іншого не було. Нарешті, співали пісні з такою тугою і за-
душевністю, що їх не описати моїм старечим недолугим пером – вони закарбу-
валися в серці моєму болем і відчуттям несповненого обов’язку, того обов’язку, 
що його не можна виконати самотужки. Пісні, проспівані українськими бра-
нками, не записані на магнетофонних плівках. Вони розтанули під іркутським 
небом, на його полях і роздоріжжях. 

Вірші не збереглися – це були іменинні дарунки, прочитані вголос або 
записані на уривку дефіцитного паперу, що або слідом знищувався, або в чер-
говому «шмоні» вилучався нашим наглядом. За них карали, вони поповнювали 
папки нашого оперуповноваженого «кума» з ідеологічними функціями, абсо-
лютного в своїх судженнях і вироках покарання опікуваної ним «пастви». Зро-
зуміло, що йому належало чільне місце контролі серед табірної адміністрації 
і безроздільна влада над невільним жіноцтвом. 

На відміну від сучасного становища в таборах (їх тепер звуть «учрежде-
ниями»), колись слідчі МДБ Української ССР, запроторивши нас до Сибіру (в 
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узагальнюючому розумінні, бо де тільки нас не засилали) на термін до 25 років, 
більше ніколи нами не цікавились, себто вони нас не «куріровали», вони не 
розраховували на наше повернення, тим більше не сподівались на можливу 
зустріч зі своїми безневинними жертвами... 

Отож літньої пори вивели нас із тієї зони всіх – молодих, старих, хворих – 
і зачинили браму. 

ПЕРЕСИЛКА* 

Від ранку до вечора пробули ми табором під гарячим сонцем на зелено-
му майдані нашого чистилища. Спочатку ми просто зраділи такій вільгості. 
Сонце, простір. Ми, як на своєрідному ярмарку, розташувалися «пікніком» у то-
варистві, хто з ким хотів, повторюю, не по п’ятірках і не по команді, заученій 
конвоєм, а на своїх мішках, вигідно умостившись. Таке було вперше за кілька 
років! 

Ручаюсь, що у всьому світовому скульптурно-художньому мистецтві щось 
подібне ніде не відбито, не відтворено. Це безповоротна втрата художньої ілю-
страції до історії побудування нового «раю» на землі. 

В ту настроєву хвилину на лоні вільної природи запахла «воля» так, як 
може її відчути лише безталанний бранець... І нові параші облетіли раптом 
увесь майдан притуплених людей; найоптимістичніші здогади, що зону звіль-
нено не тому, що туди мають завезти колону чоловіків-лісоповальників, але 
просто нас готують до звільнення. Параша була сприйнята як вірогідний і ще 
більш логічний вихід з нашого дурного становища рабування у другій полови-
ні XX сторіччя! 

Подезінформовані, приморені голодом і працею та сваволею дикого нача-
льства (людям здавалося, що винен той пан, який гне), ми уповали тільки на 
Бога і часами були як діти... 

Далі люди притомилися: іркутське сонце припікало, а воно там коли стає 
прямо над головою, то пече немилосердно! Жували, доїдали «сухий пайок», 
пили воду після гнилого оселедця (щоправда, водою нас було забезпечено вдо-
сталь). Час ішов, сонце піднімалося вгору, вже пекло. Стали проситися до вби-
ральні, якої на майдані не було, а брама зони, де це благодатне місце знаходи-
лось, була зачинена. Наші «придурки»-зековки почали просити начальство від-
чинити браму порожньої зони для користування кльозетом, адже в нас було 
чимало хворих, старих, не кажучи вже про те, що всі були дистрофіки різних 
ступенів, з ускладненням хвороб сечового міхура, нирок тощо. У відповідь 
було єдине, категорично-вичерпуюче слово: «Не положено», мовляв, «зона за-
крытая, скоро уедете, там будут параши». Слово «не положено» в лексиконі 
ґулаґовських начальників знизу до верху захлиснуло здоровий ґлузд і людське 
милосердя. 

Нам припікало. Ми просилися і молилися на те страшне слово «не поло-
жено». Старі жінки-селянки і хворі плакали. «Роботяги» – притьмом вимагали, 
сікались до своїх бриґадирів, бриґадири лаялись, ображали, посилали самих 
поклопотатися перед начальством, мовляв, у такій делікатній справі. Ходили 
гуртом, себто «делегаціями» жінки до наглядачів, що були на майдані відпові-
дальні за нашу відправку, але у відповідь знущальна відмова: «Не положено, 
закрытая зона». 
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Охороняв і мав супроводжувати нас в етапі численний конвой із моло-
дих солдатів. Що робити? – Від очей своїх охоронців не сховаєшся. В середині 
нашого великого гурту – до 1000 осіб – робили коло умовної «живої стіни», 
що час від часу несла варту, відгороджуючи «свиней», «скотов», «безстыдниц», 
котрі у своїй потребі порушували заборону начальства. 

Коли надвечір прибув ешельон і нас «погрузили», себто загнали у ванта-
жні вагони, й майдан спорожнів (обезлюднів), перше зелений і чистий майдан-
чик тепер нагадував смердюче стійло. Хіба після цього ми не заслуговували 
зневажливого слова «зековка»? Чи всіх тих лайок, нам адресованих із цього 
«інциденту»? Або репліки: «А еще женщины»! 

ДОДАТОК ДО «ПЕРЕСИЛОК» 

На одній з пересилок я опинилася на нарах поруч з молоденьким дівчат-
ком (либонь з Тернопільщини), просто школярочкою – тоненьке, тендітне, аж 
світилося. І як я була здивована, коли Ганнуся «похвасталась» своїм невольни-
чим стажем – 3 роки! В цю пору було їй близько 18 років. Засуджена наприкін-
ці 1944-го року на 10 років за брата і свої вірші – вона любила віршувати в школі. 
Коли схопили трохи старшого за неї брата, вона з дитячою безпосередністю 
висловила у віршах своє обурення і гнів. Дещо з того свого творчого набутку 
читала мені по пам’яті. Був у числі цих віршів і вірш «Наш прапор» – цей 
вірш їй інкримінувався як націоналістичний. Ось він: 

«Наш прапор не знищиш – 
Він вічно живе: 
Ти глянеш у небо блакитне – 
В нім сонце ясне; 
Ти глянеш на обрій 
В степу у жнива – 
Цей прапор без краю 
Розкинули небо й земля. 
Єднати нам жовте з блакитним 
Невільно – «провина тяжка», 
Та кинь лише поруч тих кольорів квіти – 
Наш прапор в очах ожива. 
Його полонили, стоптали ногами, 
Дьохтем брехні облили, 
Давно би спалили, та сили немає 
Спалити того, що в огні не горить. 
Наш прапор – це прапор народу, 
Що з віку не гнобив других, 
Він чистий, як небо прозоре, 
Загарбникам лютим його не зганьбить». 

Запам’яталося мені те дівча. Не раз я розповідала про Ганнусю-патріотку. 
Ми розійшлися різними невольничими шляхами, і не знаю її долі, чи вона ще 
жива? 

В 1972 році під час трусу вилучили в мене цей вірш Ганнусі, невільниці 
сталінських таборів, і – о, парадокс! За нього мене допитував слідчий: хто автор, 
коли написаний, чий це почерк тощо. 
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Після слідства мого сина Олександра не повернули нічого з друкованого, 
не повернули і вірша Гануськи. Напрошується питання: І що ж змінилося в 
критеріях і оцінках «націоналістичне» чи «не націоналістичне»?! «На злодієві 
шапка горить». 

Тернопільщина входила до складу польської держави, українське насе-
лення було під гнітом економічно-національним і захищалося проти польоні-
зації і насилля. Воно було свідоме своєї національної приналежности і гордо-
сти, гідної поваги та підтримки. А що насправді є, із чим воно зіткнулося в 
тих своїх природних і законних стремліннях? 

Безіменні народні поетеси Ганнусі, Настуні, Стефи, Ніни, Богдани – ім’я 
їм легіон – зайдами потоптаної землі української озвалися своїми віршами зі 
сталінської неволі: 

«Скатованих, змучених, нас табунами 
Загнали в далекі простори туди, 
Де дим висів сивий морозний віками, 
Або розлягалось гуляння пурги. 
Узявшись за руки щодня між собою, 
Схилившись додолу, ступали ми вдаль... 
З собаками нас підганяли конвої, 
А в серце їдка нам в’їдалась печаль... 
Вітром зловіщим, колючим, стрічала нас тундра щодня... 
.................................. 
А руки тягнулись туди, де «на потім» 
Старанно ховали ми хліб... 
.................................. 
Було, часом вістка маленька із Краю, 
Збудившись, якось попадала до нас, 
Підносила бурю весняну зимою і 
В серці вогонь цей довго не гас...» 

Автор Настуня Кривко, з Волині, каторжанка, засуджена на 15 років. До-
велося їй будувати Норильський аеродром. Опинившись у Мордовії в 1955 ро-
ці, розповідала: везли жінок до Норильська водним шляхом через вузький пе-
решийок. Раптом розігралася страшна буря. Почалася і перекачала всіх жінок 
морська хвороба. Чудом корабель врятувався і довго плавав у морі. На кораблі 
забракло не лише харчів, а й питної води. Люди гинули від голоду і спраги. 
Лизали на трубах краплі конденсату... Капітан, що його не можна було нічим 
здивувати, не міг біді зарадити. Тоді, щоб підтримати дух своїх незвичайних 
пасажирок-«політкаторжан» звернувся до них так: «Хто з вас віруючий, мо-
літься Богу...» 

Не всі доїхали, а ті, кому пощастило перенести це «бойове хрещення», вже 
на землі вічної мерзлоти Норильська зазнали такої муки і нелюдських страж-
дань, що заздрили тим, які раніше за них навіки замкнули повіки, упокоївшись. 

«МИ БУЛИ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД УСЬОГО»* 

Не поскаржусь, що нам бракувало емоційних подразнень! У багатьох із 
жінок на цій же «Іркутській трасі» по сусідству відбував покарання хтось із 
близьких мужчин – батько, брат, муж чи наречений або посправник, односе-



 45 

лець, знайомий. Бувало, випадково на вузьких дорогах до лісоповальних ді-
лянок схрещувалися наші стежки, на роботу чи з роботи йдучи. Як електрич-
ною іскрою метало в люди! Живучи бік-о-бік, родини були розділені навіки – 
ні побачень, ні листування! Не йде в порівняння ситуація дядька Тома. При 
зустрічах двох довгих вужеподібних колон наш конвой зупиняв жіночу першу 
шеренгу окликом: «Остановись, стой на месте, ни шагу!..» А чоловічий конвой, 
навпаки, гнав чимдуж приморених роботяг із криком: «Ускорить шаг, не огля-
дываться, живее, живее...». Дистанція зростала. Аж тоді рушали ми далі вбік, 
спостерігаючи з биттям серця довгу чоловічу колону з опущеними плечима 
і похнюпленими головами в накомарниках, брудних до чорноти. (Вони мочи-
ли їх у смердючі запобіжні рідини від мошви – то був один із тих численних 
бичів, що доконував нас. Мошва лізла в очі, в ніс, кутики рота, роз’їдала сли-
зові оболонки до крови. Тіло розпухало, підвищувалася температура від інто-
ксикації. Не всі організми звикали і не всі мали біоопір). 

А коли нам доводилось бачити покручену, розтягнуту метрів на 500, таку 
чоловічу колону здалеку, в єдиному уповільненому русі «вперед» приречених 
у накомарниках – вона була уподібнена до казкової потвори... Це страхітливе 
видіння віддзеркалювало немов таку саму нашу жіночу потворну колону... В ній 
ти бачив і себе... 

Отак ми були звільнені від усього. Вже не було ні гострого розпачу, ні 
страху. Були тільки голод і втома, і той болючий повільний стан переходу в 
духовне небуття через фізичну дистрофічність і пов’язану з нею апатію. 

Були все тяжкі чоловічі роботи і плянові періодичні медкомісовки. Вони 
визначали робочу категорію, себто придатність до роботи на лісоповалі чи сіль-
госпроботах, і все завищену: перша, друга, третя категорії. 

Комісувала трійка: лікарка (зековка) табірної санчастини, лікарка вільно-
наймана і з управління (відряджений у білому халаті). Комісували ляборато-
рно клінічних без усяких діягностичних підготовок, за зовнішнім виглядом і 
«відгодованості»: коли тіло не було синім, а ребра ще трималися м’язами, да-
вали другу чи третю категорії. Лікарська констанція довільно стверджувала при-
датність до лісоповальних робіт.  

Боротьба зі снігозаметами трасових доріг, що зв’язували окремі лагпун-
кти, здійснювалась ручним способом, виснаженими вкрай жінками. В дорожню 
бриґаду зараховували із третьої категорії, найслабших, мало не по блату! Для 
«оздоровлення» до цієї бриґади було зараховано й мене; цілоденно на морозі, 
заметілі, кидали лопатою сніг, кайлували намерзлі бугри. Без підігрівку, ні 
присісти, щоб пожувати шматок холодного хліба, що тримали за пазухою, – 
цей наш табірний еліксир життя. 

Табір облетіла новина – відкрито вперше новий табір для щипання лос-
няку. (Слюди, вона була потрібна для «отечественной авиации» – «Не пропа-
дет ваш скорбный труд!..»). 

Цілковито виснажених лісовими роботами готували до етапу на нову ко-
лону – щипати слюду, лоснякощипачами. Гранично виснажених було 3/4 ко-
лони, але вибір був найретельніший: у список попали наймолодші і не старші 
25 років, бо була потрібна неабияка спритність рук і гострота зору. Прово-
джали ми молодих дівчат в етап з неприхованою заздрістю людей, що гинуть 
на очах щасливців. 
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Роботу зі слюдою пропагували як суто жіночу й легку працю в теплих, – 
а ми так намерзлись – світлих приміщеннях, сидячу, до всього ще й добре плат-
ну. А норми виробітку, мовляв, цілком «реальні». 

На противагу лісоповалу, де не тільки ні шеляга не платили, а ще й кара-
ли штрафпайкою, бо норми виробітку були затверджені ҐУЛАҐом саме такі, 
щоб їх не виконували, як би не старалося сердешне жіноцтво! 

Наша лісоповальна колона поповнилася новими роботягами середнього 
віку й молодими, нового набору, дівчатами. Оперуповноважений (безвухим його 
звали – втратив він половину вуха на «фронтових» дорогах СМЕРШу) діяль-
ний і винахідливий був чоловік – щоб видобути з нас надсильні фізичні потуги, 
обіцяв «за старання дострокове звільнення», а на додачу добру характеристику, 
мовляв, щоб чисте було око в соціялістичному суспільстві, куди маєш вернути-
сь. Вимагалося «усвідомлення» своєї провини, «каяття», «работать на благо сво-
ему гуманному отчеству». Клюнули на що приманку молоді дівки 1-ої категорії 
і дехто із рвучких бриґадирів. (Бриґадири добре собі усвідомлювали, що норми 
нереальні – 95% лісоповальників їх ніколи не виконували). 

І тоді ці старателі подвоїли тиск на кожного члена своєї бриґади. Тиснули 
штрафною пайкою, підбурювали роботяг проти «ледарів», «саботажників», мов-
ляв, уживали державних заходів. Моральна атмосфера в зоні стала нестерпно 
задушлива: сварки за пайку хліба, скарги, доноси оперу, плазування перед бри-
ґадиром. 

У зоні біля вахти висіла дошка, де щодня виписувалися показники «тру-
дового змагання» бриґад і окремих членів. Це були насправді гідні подиву «зма-
гання» (старання) вкрай виснажених хворих і голодних людей, що їм привиджу-
валася «воля» як альтернатива рятунку від невідворотної загибелі. 

У гонитві за виконанням норм люди забували елементарну порядність – 
а це ж були люди богобоязливі, з традиціями селянської поштовости й поступ-
ливости. Занедбали обережність, годі говорити про техніку безпеки: її взагалі 
не було, ніхто про неї не дбав, циркулярами вона не була передбачена всерйоз. 

Щодень новий приносив серйозні «виробничі травми» – санпоїзди підби-
рали покалічених до єдиної жіночої лікарні, мало хто звідти повертався, жін-
ки ставали інвалідами. 

Ентузіястку – неперевершену рекордсменку цього диявольського змаган-
ня, дивовижного запалу дівчину, родом із Хмельницької области, вбило в лісі, 
коли вона валила дерева, як горіхи лущила. «Кум» – це заправило виробничих 
змагань, у таборі організував похорон. Власне, прощання, бо тіла в’язнів від-
возили завжди до лікарні для розтину та складання акту смерти за установле-
ною формою МВД (запобіжний захід проти втечі зека під машкарою смерти). 
Спочатку відбулася офіційна церемонія похорону з почестями «ударника тру-
дового змагання». Тіло прибрали й положили на столі посеред бараку на чер-
воному полотні. Зона була в жалобі, себто людей на повал не виводили і в барак 
було важко дотовпитись: у присутності наглядачів опер проголосив свою про-
мову жалю, співчуття, відзначив її завзяття й чесність, що, мовляв, працю нашу 
треба продовжувати в пам’ять небіжчиці... І вийшов, за ним пішли й наглядачі. 

Не перечив «кум» проти християнської релігійної відправи над тілом не-
біжчиці, щоб хоч трохи розвіяти жах у лісоповальній жіночій зоні. Була це ви-
сока, поставна дівчина українського походження, вроджена фізкультурниця з 
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добрим фізичним вихованням. Глядячи на тіло вбитої, думалось: «О славянин, 
как жаль мне твоей доли! Тебе знакомо геройство лишь в неволе»... 

Не любили небіжчицю люди, лаяли, кляли: своєю спритною роботою спри-
яла вона підвищенню норм і одночасово збільшенню кількості штрафних пайок 
та, щонайгірше, виробничих травм, каліцтва. 

Цілу ніч над її тілом палили в бараці свічки, віруючі щиро молилися, бла-
гаючи у Бога прощення небіжчиці й собі за те терпке слово осуду її негідних 
вчинків. 

Прорахувався «кум». Після цієї трагічної смерти пішло змагання «трудове» 
на спад. Щось спільного прокинулось між роботягами і бриґадирами. Не змо-
вляючись, тягли вони водноруч. 

Слюдяна колона вабила всіх як панацея від усіх табірних бід. 
Після чергової медкомісовки набирали людей третьої категорії на етап. 

Лісоповальну колону треба було терміново поповнити «здоровими» молодими 
жінками, а цих мало не доходяг перекинути на іншу. Так я березневого ранку 
1951 року опинилася в числі 150 жінок перед кріпосною брамою. 

Оточені конвоєм, проходили ми повз довгих столів, червоним застелених, 
а по формулярах приймало нас начальство – господарі нової для нас обітова-
ної колони лосняківців. Нам нетерпеливилось, ми поспішали перед інтриґую-
чим невідомим... 

За усталеною етикетою треба було чітко й розбірливо проказати свої дані: 
прізвище, ім’я, по батькові, національність, рік народження, статтю, строк, ким 
суджена. 

Етапів я перебула вже чимало, проказувала як «Отче наш» і, так як і всі, 
дуже квапилась пройти через цю остогидну процедуру. Проказуючи, думала, 
коли б швидше опинитись у зоні і яке місце на нарах (бажано завжди нижнє) – 
пощастить захопити. 

А коли проказувала свої «установчі дані», дійшла до «10 лет, осуджена 
ОСО» – начальник зупинив мене, сказавши: «Дура ты, ты не осужена, а чи-
слишься за ОСО. Ты же в глаза не видела своих судьев». Збив він мене з пан-
телику...  

На воротях нас зустрічали колишні лісоповальники – тепер лосняківці, 
молоді дівчата, що доскочили табірного раю. Але чому вони такі страшно бліді 
й фізично виснажені?! Дівчата глузливо посміхалися, явно не поділяючи на-
шого захвату і сподівань. 

Не роздавали тут ранком належної пайки хліба на руки – хліб у їдальні 
лежав накраяний на столі. Зековської каші в їдальні було невпоїд, по мисках 
вона залишалась; лосняківці її лише куштували. Втратили дівчата апетит. До-
конувала їх праця на лосняку. Працювали в три зміни, жили в бараках зміша-
них бриґад і не мали можливости навіть виспатись через адміністративний без-
лад. У душних, низьких, не обладнаних бараках-цехах, без вентиляції, працюва-
ли бранки за довгими столами. Сидячи майже впритул одна до однієї, довгими 
гострими ножами розщіплювали кавалки лоснякової руди до тонко-тонкої пе-
люсточки (до 0.005-0.007 товщини). 

Приміщення освітлене яскравими, великої напруги електролямпами. В цеху 
тиша, тільки шуркання лосняку – робота вимагала великої спритности й на-
пруження, робота запальна, нервова, тонка (тут би машину поставити, так ні, 
застрягли на стадії розвитку мануфактури первісного капіталізму). 
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Вихопилось і тут кілька ударниць «трудового змагання» – їхні місячні заро-
бітки досягали від 30 до 70 карбованців! – Їм похвала й шана. Їх на цілу колону 
20-25 осіб, а рядовим щипачам – перспектива їх дігнати, а ні – знову сокира, 
підлеглість бриґадирові, сибірський мороз. 

Не схотіла я пробувати своїх моторно-автоматичних здібностей – упро-
силася до теслярок на будівництво – складання готових фінських будиночків 
вздовж Тайшетської залізниці. Відходили ми по шпалах п’ятірками! Тягали 
на своїх плечах увесь комплект будівельного інструменту, важко ступаючи по 
нерівному часом п’ять кілометрів і більше. 

Нашим десятникам, нарядчикам, вольним мужчинам не спадало навіть 
на думку інструмент підвозити, бодай його десь безпечно зберігати. Адже хо-
дити по шпалах навіть голіруч важко! Багато доводилося стругати дощок, під-
ганяти ту чоловічу «туфту» «готових» будиночків – і знов норма. Все обіцяли, 
що щось будуть платити, й ніколи не платили, і ніхто нічого ніколи не дома-
гався, і не було моди на ятку, а був дефіцит на шмат паперу, на олівець, мило, 
зубну щітку. Навчили жити без усього й не ремствувати в рабському упокоренні. 

Робота вимагала уважности – підігнати, підрихтувати, підрубати тощо. 
Багато доводилося стругати дощок, і я полюбила роботу з деревом. Тягнучи 
рубанком, цікаво було відкривати скритий рух живиці, візерунок на дошці, за-
гадковість природних процесів. 

Стружка падала м’яко, пахло сосною, і мимохіть думалося спокійніше, 
примирливо... Невеликою бриґадою виходили ми на роботу за зону й перепо-
чивали від гамору зони, перенаселення, тісняви, чвар у тих фінських будиноч-
ках, що ми їх складали. 

В зоні були шмони, труси, переселення з бараку в барак, словом, усе те 
саме, до чого не можна було звикнути, хоч воно провадилося пляново й сис-
тематично з місяця в місяць, із року в рік без потреби, без пуття, з єдиною ме-
тою мучити людей. 

Знову були етапи, перетасовки, прощання з добрими людьми й несподі-
вані зустрічі з давніми знайомими на нових колонах, куди прибували. Була 
інша, але знов лісоповальна колона й виснажене жіноцтво, молоде за віком 
або дуже постаріле. 

Увечері, лежачи на нарах, шелестіли посинілими устами, проказуючи мо-
литви – вірили й молилися щиро. 

Вихідні дні наші – неділі, але не всі чотири неділі ми відпочивали, хіба 
три дні на місяць, бо ганяли в недільні дні за зону вантажити дрова для «ві-
льнонайманих». 

Уміли українські дівчата західних земель відзначати ту «щасливу» неді-
лю. Зранку до дванадцятої години ніколи не снідали – терпеливо свою пайку 
хліба й баланду ставили на нари, а самі причепурені, як лише було те можли-
вим, із розчесаними косами, аж тоді сідали до довгого столу й нишком зосе-
реджено молилися. Співали гарними голосами церковних пісень. Молитва й 
відправа Служби Божої ставала за духовну зарядку, додавала сили, снаги. 

Більшість наглядачів обидвох статей ганяли і страшно переслідували ко-
лективні відправи Божі, а часом були й такі, що не поспішали забігати в цю 
пору до бараків, але до пори й часу. В оперуповноважених був завжди «штат» 
добровільних стукачів, донощиків, яких остерігалися адмінпрацівники й боя-
лися зековки. 
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Нічого не могло пройти непомітним для пильного ока «кума». Щоб один 
одного боялися, на добрих людей за вказівкою «кума» стукачі пускали недобрі 
поголоски, щоб ізолювати людей, до яких ставилися з повагою, а потім відвер-
талися зі страхом і зневагою. Зазнала і я цього на двох колонах. Було кликали 
мене серед ночі до «кума» (оперуповноваженого) офіцера на розмову. Умовляв 
допомагати йому, себто радянській владі (все те офіцерство чванливо ототож-
нювало себе з радянською владою і відчувалося, що вони щиро переконані бу-
ли у цьому!). 

На моє «ні» «кум» нудно, настирливо й довго вимагав моїх арґументів. 
І сам мені арґументував, що розказувати про лихі «помышления», розмови 
людей, з якими я спілкуюся, потрібно, коли «ти є радянська людина», що даре-
мно я гадаю, що це не достойно чесних людей. Посилався на заслуги Ф. Дзер-
жинського і високість ідей його, і що, мовляв, він теж користувався службою 
донощиків і т. п. Обіцяв в оплату й матеріяльні переваги, а саме бриґадирство, 
додаткову пайку, роботу в зоні тощо. 

Після моєї твердої відмови саджали мене в бур із виводом на роботу. Не-
виспана через холоднечу (бур протоплювали раз на три дні, на штрафній пайці 
«валяла ліс» – ледве цигикала пилкою. Була б витягла ноги, коли б не віруючі, 
які завжди по кілька чоловік перебували в бурі: вони відмовлялися від роботи. 
Ділились вони зі мною й іншими роботягами своєю штрафною пайкою хліба. 
Скидали з себе хустку, якусь заяложену кофту чи безрукавку, клали на ніч по-
між себе всередину. 

Вперше я зустріла серед людей таке жертовне співчуття до людини без 
будь-якого розрахунку віддачі за їхнє щиросердечне діяння. Були вони ще бі-
льше за мене сухі й виснажені, вони менше споживали і, здавалось, менше за 
мене потребували їжі і, о диво, значно легше переносили фізичні страждання 
від холоду й голоду. Я дивувалась, докоряла собі й соромилась себе. І хоч їх 
«фанатизм» був мені несприятливий, я заздрила проявам витривалости, кот-
рих мені бракувало. Вони ждали смерти як жаданого кінця, а я не перестава-
ла пристрасно любити життя, що марилось мені як потойбічне, незважаючи 
на обмаль фізичних сил.  

Віддав мене оперуповноважений в етап ще в тяжчу колону. Хоч за віком 
я не була молодою, але завжди була на примітці в нарядчиків, і пхали мене в 
робочі бриґади молодих. Я спілкувалася в більшості з молодими, з людьми 
західних областей, із тим цвітом: серед них морально було легше. 

Після розмови з опером-«кумом» і моїм «ні», як контрзахід, пустили по-
голоску, що я «стукач». Блискавкою облетіла ця поголоска. Легковірні мене 
уникали, найближчі посилили свою увагу і турботу до мене. Проти мене вису-
нули переконливий доказ: «східнячка, а східнячки нарід непевний, зрадливий». 

Йдучи п’ятірками на роботу вимучені й голодні, нащадок художника Ле-
вицького (вона теж була «терористка», бо не донесла на прибиральницю, що 
махала щіткою перед портретом Сталіна) загадувала загадку: чому ми так по-
кірно терпимо і миримося зі згубними умовами життя?.. Це була ота загадка, 
яку важко розгадати не тільки рабу, а і варвару біля керма. Москвичка Леви-
цька відповідала: «Нас маса. Нас так багато, що не можна серйозно сприймати 
дике безправне становище мільйонів ні в чому неповинних людей, перетворе-
них страхітливою деспотією в рабів». 

Померла Левицька, не дочекавшись волі з рук тих, хто зробив її «терори-
сткою» і рабинею. Хвору сердешницю ганяли на роботу з опухлими ногами до-
ти, доки вона могла ними плентати. І навіть тоді, коли після «комісовки» не 
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була художниця зарахована до робочої бриґади, її ганяли за зону пиляти дрова 
наглядачам, носити швирок, прибирати весною забруджені двори таборової 
адміністрації. 

Нашій теслярській бриґаді щепили протитифозну вакцину – одну ампу-
лу на двох. Після щеплення я і моя напарниця по щепленню вакцини, прачка 
Марія з Волині, вже до вечора захворіли. Боліла нестерпно голова й піднялася 
температура. Положили обидвох у санчастину, а за кілька днів виписали нам 
скерування до лікарні. Тричі виносили мене на ношах до санпотягу (закрита за-
лізниця пролягала повз нашу засекречену жіночу «обитель»). Стишував санпо-
тяг-товарняк хід, двері вагону на хвильку відчинялися і тут же сходились до-
купи... Обслуга санпотягу відмовлялася брати хворих із колони на підставі 
якогось таємного указу про тимчасове припинення руху між окремими коло-
нами таких, як перевозка зеків, етапи тощо. Не хотіли забирати і хворих. 

Мої молоді друзі, бачачи, що я гину, ще раз принесли до санпотягу – і 
таки влучили на той хвилинний момент відкривання дверей вагону, посунули 
мене єдиним рвучким рухом разом із ношами... Двері зачинилися, я опинила-
ся в темному вагоні на підлозі єдиним пасажиром... Мене доставлено в лікар-
ню, а Марії не пощастило – вона вмерла від зараження крови. Багатьох хворих 
на колонах не мали змоги вчасно відпровадити до лікарні через чиєсь безголов’я. 

Це був 1953 рік, місяць квітень. 
Після смерти «ґенералісимуса» Сталіна хвиля сум’яття в політичних ке-

руючих колах докотилася до нас потаємними наказами головного управління 
таборів. Хтось з реґентів рабовласницьких колон, боязко вдивляючись у го-
ризонти нової кон’юнктурної ситуації, спинив етапний рух між колонами без 
примітки стосовно хворих. 

Привезли мене до лікарні із сепсисом крови, але лікарня не мала антибіо-
тиків для лікування зеків – виходили мене й відволікли хворобу мої колишні 
молоді співбриґадниці. Купували й міняли за власні речі і пайку ліки для мене 
у багатших зековок. Тоді не заборонялося висилати в посилках ліки, не обме-
жували й кількости посилок. Проте небагато в’язнів одержували посилки з до-
му – повоєнне зубожіння давалося всім взнаки. Мені потрібен був пеніцилін. 
Пеніцилін у посилках одержували німкені, литовки, полячки, а українська зли-
дота й за межами табору, тим більше в таборі, лише заздрісно поглядала. 

Начальник санчастини, військова лікарка Нельга, якусь кількість ампулок 
пеніциліну таки дала на моє лікування просто з милосердя. Ця чи не єдина лі-
карка з вільнонайманців була гуманною, наскільки це було можливим у тій си-
туації. Не раз вона обставала за хворих, до українських дівчат відчутно була 
прихильною і в комісовках утримувалась від кричущих порушень у категорі-
ях працездатности. Майже всі лікарі лікарні були зековками і ставилися до неї з 
пошаною. Хоч сама вона ніколи не перетруджувалась, але була в курсі всіх 
справ лікарні саме завдяки своїм помічницям із числа зеків. 

Із зеків-лікарів, що допомогли мене поставити на ноги, хочеться згадати 
лікарку Гейко. Сиділа вона в Києві якийсь час разом із моєю сестрою Вірою в 
1947 році. Сестра дуже ремствувала на неї: їй здавалося, що вона розповіла 
слідчому Попову щось із того, що та в пориві відвертости розповіла їй у камері. 

З великою пошаною і приязню згадую лікарку Хорькову Ксенію Петрів-
ну, засуджену на 25 років, ленінградку, фронтового хірурга, яка зі своєю час-
тиною попала в оточення і за це мала максимум покарання. З нею я зустріла-
ся, і зустріч ця була радісна, коли її хвору привезли до лікарні. У лікарні їй 
діагностували рак матки. Цю діягнозу вона сама собі поставила і приїхала на 
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операцію. Її розрізали й зашили: було вже запізно... У нас із нею були дружні 
й гарні стосунки з кількох лісоповальних колон. Часом вона мене «кантувала», 
що означало звільнити по, скажімо, 37,4° ; звільняли за ґулагівськими норма-
ми (і на це були норми!) вище 37,5° – і то не завжди звільняли. 

«Кантувати» лікарям було нелегко. В них був твердий ліміт на звільнен-
ня. Число хворих (що їх за тими ґулаґівськими лікарськими показниками до-
зволялося звільняти від роботи) завжди перевищувало до 50-100%). Один час 
була вона моєю сусідкою по нарах, жили ми в одному проході, і приходила во-
на в барак тільки спати, перед відбоєм. Вигнав її оперуповноважений із кім-
нати при санчастині, де, як правило, жили лікарі. Вигнав із невідомих причин... 
Якось мимохіть, скривившись, гірко сказала: «В кума шал в батьки»... 

Цей привілей побутував у системі ҐУЛАҐу; лікар-зековець за нього розпла-
чувався поступливістю своєї гуманної професії і участю в жорстокому пресі 
карателів. Ксенія Петрівна почувала себе серед роботяг незручно й була сум-
лінно чесним лікарем, але щоб утриматись у санчастині, мусіла поступитись 
своїми принципами. 

На Різдвяні Свята вечерю вона розділила з нами за єдиним столом. Дів-
чата вміли гарно приготувати стіл навіть без страв, із свого голодного пайка 
і щось із посилок, що тримали на це свято. Гарно, хоч і дуже сумно, співали, мо-
лились; урочистість хвилини і їхні змучені обличчя з блиском очей одухотво-
реного страждання створювали настрій не до описання. Хорькова вперше ба-
чила цих «роботяг» немов на картині, за тайною вечерею, їхній інтелект і 
внутрішню силу, що їх тримала в нелюдських умовах. Її «пацієнти» перевтіле-
ні, казала, дуже сподобались: «Какая красивая их религиозность, сколько эс-
тетики в этом празднестве. Я никогда не наблюдала этого среди своих». Була 
вона хоч і доволі стримано сувора з пацієнтами, проте люди її ніколи не лаяли 
й не кляли. Багато людей пам’ятало, як вона врятувала від дизентерії цілу чис-
ленну колону на Анґарі. Пам’ятали її появу. 

Приймали новий етап за зоною, з яким прибула й вона. Наш опер (драж-
нили його карнаухим, у нього половина вуха була відтята) аж остовпів, коли 
повз стіл поважно проходила поставна, кароока жінка Хорькова. Це й була та 
військова лікарка-хірург, що його оперувала під час війни. Пацієнт пам’ятав 
свого лікаря, а вона його згадала вже десь пізніше, в зоні. У цей час у санчастині 
зони було двоє молоденьких фельдшерок, які міцно там сиділи, занедбавши 
всю санітарно-гігієнічну й лікувальну частини зони. Хтось із начальства стояв 
за ними, і тому не поступались вони своїм місцем нікому з новоприбулих най-
кращих лікарів, яким і була хірург Хорькова. У зоні розпочалась епідемія ди-
зентерії. Медикаментів не було, поїли марґанцівкою. Вчасно вогнища не при-
гасили, а коли воно набрало загрозливого характеру і плакала чиясь офіцерська 
зірочка, аж тоді запропоновано місце праці лікарю Хорьковій. І хоч її постав-
лено на важку роботу в пральню, вона не вхопилась за пропозицію доти, доки 
не були виконані її ультимативні умови. Два бараки і каптьорку переведено 
під тимчасові лікарні, привезено медикаменти, збільшено санобслугу тощо. 
У своїх вимогах вона була по-лікарському ділова і принципова. Отак вона вря-
тувала 1200 осіб від смертельної загрози. Після цієї пошести так і лишилася в 
санчастині аж до появи нового опера, котрий віддав її в етап, не стерпівши її 
незалежности. Але знов таки працювала за своїм фахом. Вже в лікарні ходила 
я провідувати її хвору і запросила прийти на Жовтневі святкування до бараку, 
мовляв, дівчата підготуються і заспівають українських пісень, якими давніше 
її чарували. Я жахнулася, коли вона тихо, але спокійно подякувала мені, ска-
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завши: «Ні, вже на Жовтневі я не в силі буду вставати без сторонньої допомо-
ги». Витягла з під подушки свого недописаного листа до брата і малолітнього 
сина та прочитала уривок – прощання... Розпорядилась відправити за життя 
всі свої речі додому; сама собі призначила ліки, процедури й покірно йшла до 
свого фізичного кінця, без віри у краще, без надії, що нашому рабству буде 
кінець. 

У лікарні було чимало з її колишніх пацієнтів – ховали ми її нашим гур-
том, і не одна щира сльоза була пролита... Ні Нельга, головлікар, ані «кум» не 
перечили: що не кажи, своїм становищем привілейованої була вона щаблем 
між начальством і «роботягами». 

Гадаю, що була вона реабілітована, її синові, може, спала полуда навіяно-
го фальшивого сорому за матір свою, чесну людину, жертву нашого ладу. 

Похована на цвинтарі політв’язнів лікарні ч. 24 в районі Братська, під не-
величким горбком із дощечкою-написом ... 

ЖИТТЯ В ТАБОРІ. ВТЕЧІ 

Найреальніші, пристрасні, найяскравіші розповіді про невільниче життя 
в жіночих таборах не в змозі відтворити внутрішню дійсність та зміст кріпо-
сної ячейки ҐУЛАҐу. Можна хіба тільки наблизити, і то як міражне видіння 
уздріти його загальний вигляд, а гостроту граней треба дивитися під всепро-
никним промінням нашої епохи, жорстокої історії СССР з «найгуманнішими 
законами першої в світі Країни Рад», доповнивши засекреченою ґулаґівською 
статистикою, похоронених без труни і голих в’язнів, громадян цієї республі-
ки! Та ще треба прислухатись до захованих у пам’яті живих, чудом уцілілих 
людей, табірних переказів, хоч цих переказів лишилося зовсім мало і ніколи 
вони не поповнять того, що навіки лягло разом з мертвими по великих прос-
торах Сибіру і окраїн «необъятной земли Русской». 

Можна знати, можна все зрозуміти, але щоб відчути справжню біду, ту 
велику біду, треба самому на своєму власному хребті її скоштувати. 

Не буду перебільшувати: не були наші табори оснащені освєнцімськими 
печами для спалювання живих людей, не остригали в жінок довгого хвиляс-
того волосся для виготовлення з нього повсти, не ганяли нас і по смертовби-
вчому колі... Нас просто «брали до роботи» за принципом: «Не вмієш – навчи-
мо, не хочеш – примусимо». 

«Людина не може» (в розумінні людині щось є непосильне) – таке всім 
зрозуміле поняття не було застосоване до політв’язнів-жінок, натомість пану-
вало лише єдине: «Не хоче». 

Для жінок ҐУЛАҐом були затверджені «посилные» роботи: 
1. Лісоповал (норми виробітку перевищували союзні норми для рубки 

лісу; як відомо, на лісорозробках працюють переважно мужчини). 
2. Робота в кам’яних кар’єрах (камінь добувався для «потреб лагерей»). 
3. Вантаження будівельного матеріялу (дерево, камінь, щебінка) вручну 

на вагонні плятформи. 
4. Закріплення залізниці, після мужчин, котрі її «наживлювали». 
5. Риття рискалем водостічних каналів у притундровій смузі УХВК та по 

Іркутській обл. і т. п. роботи. 
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На продуктовому пайку з диявольським розрахунком «на износ», з макси-
мальним 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 працювати «до 
труни, до німої снаги». Оце саме так виглядало оте наше смертовбивче коло! 
І ніхто не смів з нього вийти до останнього подиху... Різниця лише в методах 
і тривалості процесу вмертвіння. Не волосся для повсти, а руки «роботяг» (дар-
мової, найкоштовнішої енергії) – для освоєння багатої «перлини» Сибірської 
пустелі. Хай би вона щезла, коли ті багатства добувати ціною мільйонів люд-
ського життя в ХХ вік з його технічним досягненнями. 

В Іркутській області, на новопрорізаній, як зуб у немовляти, станції Чу-
на, довго-довго стояла одна з численних жіночих «обителей» грішних, на но-
вий кшталт заснування зі статусом робочої бджілки у великому ґулаґовському 
вулику. Сіра і непримітна, захована за високим дощаним парканом, вправно 
обнесеним трьома рядами колючого дроту; по обидва боки паркану, за дрота-
ми «запретки». Розпушена, гладенько заскороджена земелька в запретках без 
жодного стебельця травиці! Як на амвон, ніхто не смів на неї стати чи зайти в 
запретку без дозволу вартового. 

Догляд за запретками – найпильніший! Час від часу під пильним оком 
наглядача жіночі руки кволих роботяг розпушували та скородили ту землю, 
вириваючи в зародку тонкі стебельця, щоб не проросли, щоб не згубився від-
биток ступні ноги втікача! 

Командири вартівні, озброєні наші охоронці кожної зміни обходили зону 
навколо, зсередини і зовні, пильно оглядаючи рівну землю площадок запретки. 
Один приймав, а другий здавав серйозно і набундючено. Для чого вони це ро-
били? За всю історію існування ҐУЛАҐу, думаю, не було зафіксовано втечі жі-
нок із зони. Взагалі втеч, як правило, не було (може, були рідкісні, унікальні 
випадки з чоловічих таборів) через безнадійність цих спроб, тим більше втеч 
через паркан, на очах вартових на вишках! 

Вартових міняли що чотири години, щоб не послаблювалась їхня увага, 
не втомлювалось око стежити за життям барачного табору. Раз записана така 
процедура прийому-здачі в інструкції наших «душеохоронців» – вона неухи-
льно виконувалась, як для автоматичного пристрою механізму. Молоді солда-
ти після присяги «Служу Радянському Союзу» служили вірно, і кожен з них 
щиро вірив, що «людей даром за ґрати не посадять». Добірно комплектувались 
солдати для цієї служби, дуже рідко попадалися серед них люди з західних 
областей, де прогриміла війна 1941-45 року. 

Дві втечі жінок, власне, спроби втечі, зафіксувала табірна пам’ять, але не 
із зони, а з лісу, під час роботи, далеко за зоною, обидві молоді жінки. Одна з 
цих жінок була українка з Криворіжжя, засуджена на 10 років за ст. 54 п. 6 
КК УРСР, себто за шпигунство. Друга лотишка, терміном на 6 років за «разго-
ворчики». Тікали з різних таборів і в різний час. 

«Шпигунка» тікала веселої пори гарячого іркутського літа. Невидимкою 
вийшла з охоронюваного квадрату, себто об’єкту роботи, просіками відгород-
женого від лісного масиву, і пішла блукати по пращурному лісі між дерев і зві-
рів. Місяць вона дряпалася в хащах на підніжному кормі, переслідувана стра-
хом самоти, а пізніше хижаками. Дороги не знайшла, а коли натрапила на озеро, 
на другому боці котрого були люди, невимовно зраділа, ледве видобула з себе 
слабий крик о допомогу і знепритомніла... А надибала людське поселення та-



 54

бірне! В лахмітті від казенного спецодягу, майже голу, посивілу відвезли її 
до тюрми, а після слідства і суду привезли її в наш спецтабір з 25-річним по-
каранням. Була це моя знайома з закритої Київської тюрми по вул. Володи-
мирській, 33. Уже засуджену МҐБ, її тримало в своїй тюрмі з функцією «на-
седки» в 1947 році. Саме її підсадив мій слідчий Куценко для полегшення 
«роботи» зі мною. Десь із місяць була вона мені в камері очима Куценка і йо-
го пресом. Коли я збагнула, то зчинила ґвалт! Перевели мене в іншу камеру, 
холодну, затемнену, з мокрою стіною, що межувала з тюремним кльозетом, 
а її залишили в камері на другому поверсі, теплій і з нормальним вікном. Це 
була її камера, до неї приводили «об’єкт» спостереження. Витримана, симпа-
тична, м’яка... 

Немало я була здивована, що ця людина поєднала в собі таку волелюб-
ність, що перемогла в ній усі її інші інстинкти, а, може, це саме й штовхнуло 
її на співпрацю? (У табірного начальства, попри її другу судимість, була вона 
на доброму рахунку, користувалася незаперечними пільгами). 

Лотишка тікала теж із лісу, осінньої пори, але вийти за той охоронюваний 
квадрат не змогла. Сховалася вона в одну з численних кучугур хмизу, що їх стя-
гали для спалення з метою очищення лісорубної ділянки. Вже на заході сонця, 
вистроївши людей по п’ятірках, конвой не дорахувався однієї людини. Рахува-
ли кілька разів, розділили по бриґадах і знову рахували, і не зразу виявили, кого 
саме немає. За наказом конвою всі кинулися в той величезний квадрат на пошу-
ки, скандуючи гукали, кликали, а бриґадири загрозливо сварили. Потім частина 
конвою залишилась на охорону того квадрату, а друга розлючена бігцем спро-
вадила заляканих жінок у зону і повернулись до лісу на нічну варту за втікачкою. 
Щезла людина та й годі. Три дні нас не виводили на роботу, але в зоні зробили 
чисте пекло зі залякуванням і погрозами, всіх звинувачуючи. Викликали ще 
один наряд конвою, вивели з зони роботяг до лісу на пошуки. Довго шукали, 
стали перекидати кучугури хмизу – не знайшли. По обіді послали всі бриґади 
на спалення кучугур хмизу і за наказом скандуючи на весь ліс, оголосили про 
намір приступити до спалення, луною за нами озвався ліс... Не озвалася одна 
людина – загнана втікачка. 

Перших кілька кучугур запалили самі бриґадири з конвоєм – піднісши го-
рючі головешки з їхнього вогнища. (Вогнища конвою розпалювали за наказом 
бриґадира зековки і, коли вони поралися біля вогнища, конвоїри відходили і 
ставали оподалік, поки добре не розгориться, швирок їм підносили, а підкида-
ли потім вони вже самі). Далі з острахом почали палити жінки – задимів весь ліс, 
стало тріщати, огонь виривався з полум’ям... 

Задимлена, вся вимазана, з червоними очима, не бачачи, вилізла загнана 
терпляча сміливиця!.. Це був момент тріюмфу розлюченого командира і кі-
лькох злосливих охоронців; її схопили, підштовхуючи повели з лісу. Дорогою 
били й знущалися; вона падала і не могла йти, смертно били вже на вартівні, 
перед відправкою в тюрму на слідство. Через півроку люди зустріли її в лікарні, 
вже по-новому засуджену на 15 років, хвору доходягу. Щедро «платили» в’яз-
неві за спробу бути людиною... 

Обабіч закритої залізниці, на якійсь відстані один від одного, розташова-
но було чимало тих таборів, окремо розділених на жіночі й чоловічі. Найближче 
від нашої зони, за 1 і пів – 2 км знаходився деревообробний комбінат. Бриґа-
ди слабосилих жінок водили близько тієї зони розпилювати відбракований мате-
ріал на швирок. Тягали жінки цілий день пилку, цигикали нею, штабелювали. 
Це вважалося праця «легка»... А в зоні чоловічій шуміли циркулярки, було 
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якесь механічне примітивне обладнання – там виготовляли і «фінські будино-
чки» для житла нашим душеприкажчикам. Отож всіх, хто ходив, тягав опухлі, 
набряклі ноги, виводили на різні роботи за зону: у зоні вдень людей майже не 
було – всі на «трудовому фронті». 

А звільнені санчастиною хворі лежали беззвучно і майже нерухомо в сво-
їх сотах. Вважалося за щастя, коли санчастина давала звільнення на день-два 
хворій з температурою людині. Бо то був «відпочинок» – і роботяги заздрили 
тим, хто «мав щастя» залишитися в зоні на якихось пару днів. 

Порядкувала в бараці одна днювальна, строга паніматка, їй вистачало ро-
боти, проте це вважалося робота блатна, на цю роботу ставило табірне началь-
ство жінок з твердим характером і хватких вишибал, що вміли догоджати на-
чальству, контактувати з роботягами, бриґадирами, взагалі добре лявірувати. 
У зимовий час днювальним допомагали звільнені від роботи за вказівкою на-
глядача, начальника тощо. 

Тихо було завжди в зоні, лише сьомий день, коли відпочивав Бог Саваоф 
і зеки, на території зони було невелике пожвавлення, під час провірок двічі на 
день і коли люди ходили до їдальні. 

Не боронилося заходити в чужі бараки, ходили, але мало, бо слабі пере-
втомлені люди більше лежали на своїх місцях. 

Зимою, в морози понад 40 ст., людей за зону на роботу не виводили. Це 
були «актовані дні», і всі раділи, як радіють учні, коли вчитель захворіє, бо 
природа ніби сама співчувала людям; єдиний на тиждень день був для відпо-
чинку (відпустки не було, і взагалі нічого більше зековцю «не положено» бу-
ло). Проте наглядачам, адміністрації концтабору і цього було жаль, їм зда-
валось, що й цього було забагато для нас. В актовані дні вони виводили 
роботяг – половину населення зони – на три-чотири години для вантаження 
швирка для палива на вагонні плятформи, а деколи використовували дармову 
робочу силу і в неділю. Відпочивали ті бриґади, де молоді бриґадирші вміли 
підлабузнюватись до начальства, а часом хлібили з декотрими начальниками, 
криючись від оперуповноваженого. Цей персонаж був страхопудом не лише 
для зека, а й для всіх, хто стояв над нами... Вони чи не єдині були безгрішні, 
проте, мабуть, це було нелегко – утриматись від спокуси на жіночій колоні. 
Один такий молодик переступив «запрет» – його роман з нарядницею швид-
ко став відомим у зоні, а мав він ворогів доволі через свою прискіпливість і 
садистську пильність. Розплатився зниженням у чині і переводом у чоловічий 
табір. Нарядчицю, кокетливу польку, примусили зробити аборт – у нас не було 
«вольних» мужчин, і ні на кого було скинути чужий гріх – у своїй табірній 
санчастині, де не було гінеколога. А коли не могли спинити кровотечу, її 
відвезли в сусідній чоловічий табір, де була санчастина... 

ДОДАТОК ДО «ЖИТТЯ В ТАБОРІ» 

Людина без батьківщини, 
що соловей без пісні. 

(Народ про патріотизм) 

У зоні новина: за брамою концтабору стоїть новоприбулий жіночий етап. 
На довгих столах, червоним застелених, розкладені формуляри, табірне нача-
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льство, опитуючи та звіряючи по них, приймає засуджених за строго усталеним 
порядком Міністерства внутрішніх справ. 

В бараках пожвавлення: всі спішать на зустріч, товпляться поодалік від 
вахти, не наближаючись до брами: бояться наглядацького гніву і кари. Нетерп-
ляче чекають, коли «впустять новобранців», і які то новини-«параші» вони при-
везуть? Може, судилася зустріч з рідними чи близькими – вже таке не раз бу-
вало... 

Ось брама з рипом відчиняється і зачиняється, проковтуючи змучених 
слідством і етапом людей з клунками за плечима... Зековки групами щільно їх 
обступають, розпитуючи: звідкіля, за що, на скільки засуджені? «За Ярослава 
Галана, – відповідають, – по 25 вліпили. Письменника Галана убито у Львові, 
убили його бандерівці, а емґебісти тепер мстяться на людях, безвинних хапа-
ють», – розповідала Ганна, міська вчителька зі Львова. Разом з чоловіком бу-
ло їх засуджено «за Галана», подружжю «дали» по 25 років таборів кожному. 

Серед прибулих, засуджених «у справі Галана», – жителі кількох областей 
і міст Західньої України: Львівщини, Станіслава, Дрогобича, Тернопільщини, 
Коломиї тощо. Були вчителі й міщани, були селянки молоді, старші та бабусі, 
жителі передмість і з далеких районів областей. 

Перший етап «за Галана» припадає на весну 1950 року. З цією провиною 
прибували етапи протягом цілого року, тривало це і весь 1951 рік, дарма, що 
атентатника на Я. Галана вже давно засуджено судом у Львові (16.10.1951 року). 

Засуджені люди на 10, 15, 25 років у «справі Галана» не були між собою на-
віть знайомі, тому годі говорити про пов’язання терористичною змовою. Бага-
то з цих жінок прізвище письменника почули вперше з уст своїх слідчих – 
всіх їх об’єднали пунктом 8 статті 54-ї Карного Кодексу УРСР за вбивство 
людини, ім’я котрої повисло над ними як жахливе прокляття, як гостре лезо в 
катівських руках! Це було те саме звинувачення, що не потребувало доказів, 
воно навіть не було припущенням, що ґрунтується на ймовірності скоєного 
злочину за юридичним терміном – презумпція. Це був колективний винахід 
Міністерства державної безпеки. Огнем і мечем винищували українське на-
селення західних земель не за провини чи злочини, а за національну свідомі-
сть, за опір, котрий чинили люди ще польським, а потім німецьким окупантам, 
а далі совєтам. 

Загони СМЕРШу заганяли людей у тюрми за польськими жандармськими 
списками, що опинялися з руках нової влади «визволителів» – совєтів. 

Важко підрахувати, скільки жіноцтва було засуджено за вбивство письмен-
ника Ярослава Галана. Його ім’я було використано, воно стало караючим ме-
чем для його безвинних земляків, обдурених і знеславлених. Для приречених, 
нечестивим судом засуджених, ім’я Галана ототожнювалось з ім’ям їхніх ка-
рателів. Живий Галан сам того не міг би стерпіти, щоб не заволати до світу 
«пробі!» (рятунку!). Його атентатників – І. Лукашевича, Т. Чміля, М. Стахура, 
Р. Щепанського та інших (а скільки було цих «інших» – лишається таємницею 
для нашої жорстокої історії!) – було засуджено до страти, про це було сповіщено 
в пресі, на мітингах тощо не тільки у Львові, а в усьому Радянському Союзі. 
Але радянська преса ніколи не сповіщала народові про репресії, вчинені спів-
вітчизникам і, зокрема, жіноцтву, скажімо, конкретно за Галана. Нікого з кара-
телів за таке пекельне «міроприємство», себто акцію придушення мирного насе-
лення, не покарано. От чому з числа цих карателів є нині такі, що хвастаються 
своїми «геройськими» ділами зі сторінок радянської преси, випинаючи свої 
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груди злочинців, незаплямованих судом і владою. Їх і розшукувати не треба, 
вони самі напоказ пнуться. 

Примітка. Газета «Літературна Україна» з 15 липня 1977 р., № 56 (3478) 
до 75-річчя з дня народження Я. Галана надрукувала статтю А. Єліна «Коли-
шній чекіст розповідає». Автор статті А. Єлін розповідає зі слів чекіста Бурди-
кіна В.С. про його участь у знешкодженні вбивників Я. Галана. Бурдикін пре-
тендує стати на одну дошку з Галаном, він каже: «По суті, ми, чекісти, і він, 
бойовий письменник, робили одну справу, тільки вдавалися до різних засобів 
боротьби з націоналістами – бандами терористів. Нам доводилось вступати 
у відкриті сутички з ними, а разючою зброєю письменника було перо, викри-
вальне слово...» 

Що ж, Я. Галан не обізветься і не спростує брехливих тверджень чекіста-
злочинця. Його дух у посмертному піруеті шукає зближення і прощення з ду-
хами своїх земляків, замучених його іменем. Атеїст Галан сумлінням розп’ятий, 
звертається зі словами розбійника до Ісуса на хресті: «Пом’яни мене, Боже, 
як прийдеш у Царство Своє»... 

ВИПАДКИ (ЖОРСТОКІСТЬ КОНВОЇРІВ), 1954 Р., 
СТАНЦІЯ ЧУНА, КОЛОНА 3-ТЯ 

Залізнична ватага жінок очищала сніг на колії. Сніговими заметами колія 
опинилась немов у ямі між двома сніговими високими стінками, як бугри. 
Здалека почувся сигнал потягу, що мчав, наближаючись. Втікати від потяга – 
треба було тільки вилізти на кучугури, де стояв конвой. Люди кинулись лізти 
на ці кучугури... Хвостовий конвой не перечив, а той, що стояв спереду, крик-
нув: «Не подходи, стой внизу». Кілька жінок встигли вискочити на гору, а по-
ловина бриґади вгрузла в крижану стінку. Одна жінка не втрималась за обмер-
злу брилу і посковзнулась, її потягло, вона верескнула диким голосом... За якусь 
мить лежала непритомна, скривавлена і без ноги. 

БРАТСЬК, ТАБІР № 9 
(ШТРАФНИЙ, КАТОРЖАНСЬКИЙ, ЛІСОПОВАЛ) 

Напровесні 1951 року розтавав сніг передчасно і заливав дорогу, розми-
вав її. Закидали сяк-так гіллям, хмизом. Ходити по тій дорозі була мука, бо по ній 
вже не можна було йти, а тільки брести, сковзаючись. Колона жінок-лісоповаль-
ників розтяглась, намагаючись перейти в обмерзлих валянках. Остання бри-
ґада старих, слабосилих жінок, укомплектована для спалювання хмизу, геть 
заплутались у тому хмизу під ногами. Упав перший ряд, загальмувавши хід, і 
другий повалився на нього. Грізні окрики конвою сприяли ще більшій плута-
нині п’ятірок, і люди сковзаючись падали один на одного. Таким чином за-
микаючі (охоронці) конвоїри з собаками впритул зійшлися з колоною і, роз-
гнівані за не передбачене уставом «змикання» із зеками, пустили своїх собак 
на слабосилих старих жінок. Собаки рвали людей, гризли їм руки, кусали за 
обличчя. Передні ряди молодих роботяг на жахливий крик і гавкіт собак по-
рушили стрій п’ятірок, дехто кинувся на допомогу старим з криком, мольбами, 
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прокляттям, підіймаючи пошматованих, обкусаних, брали їх попід руки між 
свої ряди. Конвой стріляв угору, лаявся, матюкався, обіцяючи всіх перестріля-
ти... Не дозволяв виходити з рядів, підіймати тих, що лежали, рятувати поку-
саних. Але людське милосердя перемогло страх – довели всіх нещасних до 
зони. 

ВІРУЮЧІ* 

На всіх колонах було тяжко, на штрафних ще тяжче, а віруючим було 
чи не найтяжче. Серед віруючих були суботники, єговісти, /п'ят/десятинки та 
інші. Робота роботою, а вимотували ще щоденні вечірні провірки: після ве-
чері всі без винятку вистроювались по п’ятірках і довго мерзли, доки нагля-
дачі оббігали всі «точки» житлові й адміністративні, а тоді вже старший на-
глядач починав свій рахунок: «первая, вторая», а люди слухняно проходили 
вперед. Не раз бувало наглядачі збивалися з рахунку і по кілька разів почина-
ли все спочатку. 

Сектантки за їх переконанням не хотіли, щоб християнські душі рахував 
сатана, вони уперто відмовлялися ходити на перевірку. Наглядачі були стра-
шенно люті на віруючих, що часом спричинювалися до помилок у рахунку 
цих малописьменних некультяпів у погонах. Тягли вони цих сердечних 
віруючих силоміць з бараків на «лінійку», волокли за руки, а тіло безвладно 
товклося по камінні, до синяків з кровотечею. Проте це мало що допомагало. 
Саджали їх зимою в нетоплений карцер, забираючи теплу одіж. Спали вони 
на голих нарах, на трьохстах грамах хліба і кухлі окропу, без нарікань, розці-
нюючи «сатанинське» покарання як неминучість і наближення душі до поря-
тунку. 

Одна молода і дуже вродлива віруюча з п’ятдесятниць, привітна, ласкава 
зі всіма, була стійка і непохитна у відстоюванні своїх переконань. Саме тому, 
що вона була молода, наглядачкам заважала як кістка в горлі. Наглядачі ніко-
го не милували, а щодо неї – то вони просто сатаніли. Випробовували всі за-
соби покарання, передбачені законом і уставом внутрішнього лагерного роз-
порядку, наглядачі застосовували все, що їм «Бог на душу поклав». Ставили її 
на котромусь розі зони напроти вишки, лицем до озброєного охоронця. Вона 
повинна була стояти непорушно зі зв’язаними руками за спиною. Було це лі-
тньої пори, в спекоту, коли мушва мигтючою завісою висіла над зоною. Му-
шва скупчувалась роєм над бідолашною дівчиною, роз’їдала слизові оболонки 
очей, забивалася в ніс, рот. Кров текла по щоках, по руках... Не плакала, не 
просилася – вона лишалася непоступливою. Довго наглядачі «переконували» 
її і, вгамувавши свою садистську хіть, спекалися, віддавши в етап на іншу 
колону. 

Деякі наглядачі також прикладали свої руки і вишкіл до манер тих до-
свідчених знущальників. Все це робилося на очах багатьох людей із дозволу 
лагерної адміністрації. Роботяги бігли геть, і хто як: хто з молитвою, хто з 
прокльонами в думці, не маючи снаги обстояти за скривджену. Щодо бриґади-
рів наших, то дехто поділяв дії наглядачів і сам підключався (на вимогу адмі-
ністрації) до покарання своїх віруючих бриґадників, волочив їх на лінійку, в 
їдальню, на роботу. Своїми садистськими нахилами відзначалася десятниця 
каменоломні на Ангарі, українка зі східних областей нашої Батьківщини, за-
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взята атеїстка, колишня комсомольська діячка, суджена за шпигунство на ко-
ристь німців. Всі ми дивувалися, чому її не звільнено дотерміново, адже в неї 
були такі інтимні стосунки з адміністрацією. 

Щедра вона була на штрафні пайки роботягам, ще щедріша на покаран-
ня віруючих, включаючись добровільно в допомогу нагляду бити, волокти. Лі-
тала вона по відкритих платформах, навантажених камінням граніту, а що була 
смілива і відчайдушна, то притисло її буферами злегка в спину, порушивши 
нервові вузли крижів. Після того вона не володіла ногами. Це виглядало для 
всіх віруючих і для темного забобонного наглядацького складу як Боже пока-
рання. Через своє каліцтво чи не першу її звільнили дочасно. 

ДОДАТОК 

Плач жіночого ясиру в татарській неволі, плач невільників чубатих, при-
кутих на турецьких галерах, линув через моря і голодний степ на Україну і оз-
вався до нас із глибини нашої трагічної історії піснями-перлами народними, 
голосними... Крик страждань кількох поколінь увічнено, закарбовано в му-
зично-фольклорній творчості, нашої спадщини доби козацької, боротьби виз-
вольної. 

У радянських таборах наших ридань, нашого невтішного плачу ніхто не 
чув. Нас били й плакати не давали. Народні співці, поетеси, оповідачки ходи-
ли доходягами по смертному полю, посинілими губами нечутно шелестіли і 
падали, падали... Так ніхто й не співав? Ба, ні! Співали. Співали і молилися... 
Співали волинянки на привалах по обіді в притундровій смузі Ухтинського 
сільгосплагу, і їхня пісня озивалась неголосним, проникливим, болючим пла-
чем. Не співали – тужили. 

Співали роз’їзні «культбриґади», укомплектовані операми, з репертуаром, 
затвердженим ҐУЛАҐом – співали з примусу, уникаючи «загальних» робіт на 
лісоповалі, на залізниці, на каменоломнях, на сільгосплагах та інших. Грали, 
танцювали, співали артисти «з відривом від виробництва» – «скачи враже, як 
пан каже»... Висміювали «нероб», вилизувачів мисок, «ратували» за виконання 
виробничих плянів і «прощення гріхів». І крізь сльози співали артисти табір-
них гуртків «без відриву від виробництва». Співали на догоду табірному на-
чальству, щоб себе показати, вислужуючи собі привілей легких робіт у зоні 
чи принаймні звільнення санчастиною (за розпорядженням начальників, лю-
бителів уярмленої Мельпомени) на кілька днів від роботи. І звільнення це йшло 
за рахунок ліміту звільнень знесилених роботяг, хворих, гарячкуючих. Крім 
того, бриґада повинна була виконати норму і за відсутнього члена бриґади... 
Чи етап у великий табірний світ, де був шанс знайти «мецената» і з його реко-
мендацією і клопотанням потрапити, нарешті, в збірну гулагівську «культбри-
ґаду».  

У доборі репертуару табірна Мельпомена не відчувала на собі пазурів 
цензури і, на противагу гулагівській культбриґаді, не співала про виробничі 
пляни і прощення «провин» своїх. Дівчата співали те, що знали з волі: не ма-
ли вони дозвілля на вивчення нового репертуару. Співали народні пісні, а га-
личанки знали і модерний репертуар. А хистом і серцем гарячим їх наділила 
мати. І тужила молодість їх обкрадена, піснею рідною озивалася з дощаного 
помосту, безсило падаючи під низькою стелею, словами «Червоні маки, чер-
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воні маки, цвіти кохання...». Мабуть, на якусь мить співачки у вишитих соро-
чках і самі, і слухачів своїх переносили в те своє незабутнє, неповторне, навіки 
силою відірване... 

Перші два ряди займало лагерне начальство і вільнонайманці з їхніми ро-
динами. Для всіх бажаючих бракувало сидячих місць, і «роботяги» завжди па-
сли задніх. Не всі вони приходили до кріпосного театру, але молоді ходили. 

Співала і Марина Спендіярова – дочка відомого і уславленого композито-
ра, іменем котрого зветься консерваторія в Тбілісі. Вона теж була «терорист-
ка», засуджена в справі разом зі своїм чоловіком і знайомими ОСО МҐБ СССР. 
Марина була дуже приємна, добра і миролюбна. Випещена з дитинства в доб-
робуті й ласці, з життям і народом вона зіткнулася чи не вперше, і треба ж було, 
щоб це знайомство відбулося саме тут, у найсуворіших умовах?! Була вона 
оптимісткою, а що кару мала з доброго дива, то не могла її сприйняти серйоз-
но. Вона страшно переживала за свій голос, забуваючи мудрість прислів’я, що 
«втративши голову, за волоссям не плачуть». На загальних роботах вона не пра-
цювала, часом виводили її на роботу за зону з малосильною бриґадою. Щось 
там загадував наглядач робити для тієї адміністративної обслуги, а більше пе-
ребувала в зоні звільнена санчастиною і, коли барак пустів, відкашлювалася і 
тренувала потихеньку своє контральто широкого діяпазону. Голос рокотав, за-
дихаючись, вона не в силі була його стишити, спинити. На сцені колони № 12 
співала арії зі свого репертуару Кармен, без акомпаніяменту (часом хтось на 
якомусь струнному інструменті імітував акомпаніамент). Відома акторка, спі-
вачка, з силою голосу рідкісного діяпазону і забарвлення, терпіла невимовно не 
так з неволі, як зі страху перспективи погубити свій талант, свій голос. 

А на цій же трасі Братськ – Тайшет кіноакторка Зоя Федорова чукикала 
на мамській колоні свою доню – заборонений плід з чужинцем-американцем. 
Її сестра також була на одній з цих робочих колон. Десь близько відбували 
покарання за Зоїн гріх чоловік Зої, її сестри і ще двоє мужчин. Покарані за 
зв’язок з чужинцями... 

КОМІСІЇ ПО ЗВІЛЬНЕННЮ ЛЮДЕЙ З ТАБОРІВ У 1956 РОЦІ 

Комісії ці іменувалися Центральним Комітетом (Комісіями ЦК. – Ред.). 
Чи мали вони готові списки людей на звільнення? – Напевно, мали готові. 

Процес «звільнення» відбувався в темпі: Тайшетські табори Іркутської 
обл., п/я 385 об’єднував кілька десятків колон, а мені знаних: 

1, 4, 6, 7, лісоповал, чоловічі, і 
3, 9, 12, лісоповал, жіночі, ст. Чуна, Братський р-н, 
17, сільгоспподарська жіноча, ст. Чуна, Братський р-н, 
21, 22, слюдощепні жіночі, ст. Чуна, Братський р-н, 
31, 32, лісоповал, жіночі, Ангара. 
Кар’єр слюди (десь між Чуною, Братський р-н), чоловіча колона. 
І табори Мордовської АССР «звільнялися» протягом двох місяців, чер-

вень-липень 1955 р. Ці списки були опрацьовані МҐБ і прокуратурою, хоч зві-
льняли, мовляв, «ЦКовські комісії», і було їх створено численну кількість. Про-
вадили цією роботою комісії без попереднього розгляду справ, в атмосфері стра-
ху, непевності. А що зековки за довгі терміни неволі від начальства не бачили 
нічого доброго, то тиск цієї незвичайної події був такий, що кожна входила, 
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як не своя, за викликом, де за довгими столами, покритими червоним, сиділи 
«цеки». Засідателі їх питали: «Чи помінялись погляди, чи «ісправилась», або 
питали за брата, батька, нареченого, себто за людину, що була покарана. 

Були окремі відповіді мужні і дотепні. Щодо більшости – то неволя так 
натерла всім шию, що люди спішили з запопадливими відповідями. А були і 
такі зековки, що, не сподіваючись на добро, навіть не хотіли йти на виклик і 
ставати перед людьми, що прямо чи побіжно в свій час були причетні до лиха, 
заподіяного їм особисто і українському народові взагалі. 

Марта Міхняк і Галина Фордига передали комісії свої короткі заяви 
приблизно такого змісту: «Я не піду на ваш суд, бо він є приниженням людсь-
ких прав і прав мого народу». А перша до цього тексту додала ще таке: «І по-
рушенням законів Божих». Обидві вони були з 25-річним терміном покарання 
і терпіли нарівні з усіма, але були нескорені. Однак така «зухвалість» не впли-
нула на рішення комісії, бо вони не мали уповноважень міняти готовий вирок 
на звільнення – обидвох звільнили. 

ЗАСЛАННЯ* 

У неділю начальник режиму на ранковій перевірці оголосив, що хронічно 
хворих і інвалідів будуть комісувати і достроково звільнятимуть на заслання 
та що літніх жінок віддаватимуть родичам на опікування, коли родичі письмово 
підтвердять згоду. А під кінець, коли люди кинулися до нього з численними пи-
таннями, і то цілком слушними, голосно сказав: «Лед тронулся, река пойдет...» 

Весною 1954 р. мене комісували «как недуг» – знайшли ж формулу! Син 
підтвердив свою згоду взяти мене на утримання. (Такі зобов’язання на інших 
матерів і родичок щодня привозила пошта). Але щось у зоні замовкли, а роз-
бурхані люди чекали, втративши спокій, никаючи з бараку в барак. 

Приїхав фотограф фотографувати нас для документів, і кого кликали до 
фотографа, того вважали особливо щасливим. Мене сфотографували, загото-
влені документи зберігалися в опера в сейфі – їх не показували і тим особам, 
на кого вони були виготовлені. Так і виводили людей з зони, не даючи їм на-
лежних документів на руки і не знайомлячи зі змістом. «Звільнених» провади-
ли з конвоєм і наглядачкою в товарняках, не оголошуючи точки призначення. 
Сухий пайок видали кожному на руки, а якісь гроші наглядачка роздасть по 
прибутті. 

Прийняла нас велика Красноярська тюрма – вся залізна, аж гуло – спад-
щина «Великої» каракатиці (Цариця Катерина ІІ. – Ред.). Ще біля двох тижнів 
сиділи ми по камерах і носили дерев’яну парашу місцевого виготовлення, прий-
мали баланду з алюмінієвої миски через кормушку, а облизану ложку ховали 
до торби. 

Наглядачка занесла наші документи «куди положено», але «добові» на-
ші прикарманила, не подякувавши і не попрощавшись із нами. 

Приїздили «купці», дивились у формуляри, потім викликали живий то-
вар, потроху розбирали. 

Я лишилась сама з нашого косяка. Почала тарабанити в двері, довго доби-
валась «авдієнції», а добившись розповіла, що я вмію робити з волі, і тесляр 
з табору. 
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Забрали на ДОК (деревообробний комбінат). Спочатку, мовляв, для робо-
ти в лябораторії, але чомусь зразу поставили на підноску «вручну» товстелез-
них дощок до німецьких стругальних машин... Попросила спецчастину ознайо-
мити мене з моєю «вольністю» і жахнулася – в графі на скільки засуджена 
довільно було дописано: «и 5 лет ссылки». Внизу типографським шрифтом: 
«документ обмену не подлежит». 

Стала я возити колоди візком, але я не могла заробити собі на хліб і миску 
гарячого... Неволя так натерла шию, що я жахалася всіх «вольных». Не могла 
адаптуватися. Якось насмілилась зайти в універмаг (спочатку довго стояла пе-
ред вітриною), з цікавості. Людей було мало, вони подвоювались у дзеркалах, 
ідучи я наткнулася на свій відбиток людини в тілогрійці, старих валянках, не-
зграбної, розгубленої жінки... Прожогом я метнулася з магазину... За вісім ро-
ків я вперше побачила себе (наглядачі саджали дівчат у карцер, коли знаходи-
ли дзеркальце). Часом і я дивилася в якийсь осколок, роздивляючи своє лице 
по частинах. І не було ніякої потреби, власне, не виникало. 

Весною, трохи оговтавшись, їздила по місту і по Єнісею. Природа сувора 
і прекрасна, прокидаючись, відродила в мені прибиті сили і бажання. Як засла-
на ходила раз на місяць відмічатися в комендатуру і звикла обходитися без на-
глядача і конвою, але все обминала людні дороги і шукала пустирів – а в цьому 
гігантському місті, що будувалось як в лихоманці, було їх досить. Брела оди-
нока пісками і рвала зела, укладаючи в букетик, що на людях його ховала, со-
ромлячись своєї і його убогости. 

Весною видали мені чорний сатиновий халат, що був гарно до мене при-
пасований, він служив мені за літнє пальто, щоб сховати убогу табірну одежу. 

«Вбрана» в халат, я почала шукати собі роботу. Вже кілька років працю-
вав у Красноярську гідролізний завод – практичне втілення теоретичних роз-
робок науково-дослідної аналітичної лябораторії, що її очолював Микола Ґут-
герц, того наукового колективу, членом котрого я була чотири роки. 

«Кадрів» на заводі бракувало, запрошували на роботу в лабораторію хе-
міків, ляборантів. Я звернулася. Начальник кадрів, розпитавши, хто я, мені 
відмовила. А на мою «настирливість відповіла: «Никогда вы здесь работать не 
будете». Директор заводу не схотів зі мною й говорити, відсилаючи до началь-
ника кадрів. 

Поїхала я відділення МҐБ. З кабінки їхньої приймальні можна було ви-
кликати на розмову когось зі слідчого апарату. Прийшов. Коли довідався, що 
я в справі улаштування мене на роботу за фахом, здивувався моїй «простоте 
и нахальству». 

Стала я проситися до начальника відділу, знову через телефонну кабінку – 
«по серйозному делу». За кілька днів мене запросили. Я виклала свої наміри. 
В зв’язку з тим, що мене звільнили достроково за станом здоров’я на само-
прокормлення і передали в Док на тяжку фізичну роботу, де я не в силі заро-
бити на прожитковий мінімум, хай мене відправлять до табору або допоможуть 
улаштуватись за фахом на гідролізній завод. Виявилось, що вони не уповнова-
жені улаштовувати засланців на роботу і взагалі це не їхня парафія. 

Тоді я обіцяла в найближчі дні на красноярському ринку сказати вголос 
кілька слів, щоб вернутись до табору, де мені, як інвалідові, забезпечать по-
вний пансіон. Це було в 1955 році – і я не читала газет. Я була рішуча в своєму 
намірі, і мені обіцяли подзвонити на гідролізний завод. 
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Так я улаштувалась ляборанткою в лябораторію заводу (Назва нечітка. – 
Ред.). Після дзвінка зі мною знайомився директор Кучеренко і замдиректора 
Гончаренко – мої земляки, кияни, що евакуацією були закинені для зміцнен-
ня тилу, відбудування заводів. Консультувалися вони не раз з Ґутгерцом, бу-
дуючи завод. Допомогли мені, підтримали, виділили в гуртожитку окрему кім-
нату. А час працював на нас! Мені видали пашпорт і вже не треба було ходити 
на відмітку до коменданта. Син написав мені покинути все і їхати до Києва. 
Я розрахувалася з роботи. У червні 1956 року зі своїми убогими пожитками, з 
залізничним квитком до Києва, ввійшла я на станцію м. Красноярська, набиту 
людьми, що живописними групами купчилися прямо на підлозі станції. В залі 
гуло, як у вулику, на українському «діалекті». Я зупинилась, як вкопана, далі 
почала просуватись поміж людьми, мене гукнули з одного гурту: «Оксано Яків-
но», а далі з другого, з третього... Мене кликали знайомі голоси, рідні люди 
з табору! 

Це був той континґент, що в 1948-53 роках на привалах у лісі й на полях, 
біля полотна нових іркутських залізниць і в кар’єрах сумно виводив: «Поверне-
мось ми всі, якщо гідні будем». 

Не всі поверталися і багато верталося з ущербленою душею... Розказува-
ли мені прихватком земляки: 

Комісії від ЦК КПРС у 1956 році працювали в таборах – переглядали 
справи особливо небезпечних. За 2 – 3 доби Комісія перечитувала біля 1000 
справ (у кожній табірній одиниці було до 1000 в’язнів) – і звільнялися на во-
лю приблизно 1000 жінок-бранок, залишаючи в таборі незвільненими від пів-
тора до двох відсотків з переглянутих справ. Дико кричали, голосили, рвали 
на собі волосся ті жінки, за якими зачинилася брама в спорожнілому таборі... 

Пізно прийшла та урядова ласка. Багато засуджених давно покінчили (лю-
ди кінчали по-різному) свою десятирічну покуту, інші підходили до фіналу. 
Дехто докінчував свою п’ятнадцятку, а двадцятип’ятирічники ніколи не бра-
ли всерйоз свого терміну покарання... 

На лікарні багато людей «звільнено» – інвалідів без пенсії (залишалось 
тільки ціле поле лікарняного кладовища з фанерною дощечкою нумерацією 
могили). 

Час перебування в таборі в трудовий стаж не зараховується. Тільки реа-
білітація бере до уваги цей стаж. 

Усі ці знедолені люди їхали хто куди, а більшість до родичів, що жили 
на засланні. Дехто вертався на Україну. Пізніше мені стало відомим, як жін-
ки, відбувши строк, їхали на заслання до родичів тимчасово, а опинились під 
наглядом та не визначеним вироком як члени родини засланців.  

ВЕРБУВАННЯ «ЗАСЛАНЦІВ» – РАБСИЛИ 

Познайомило мене МҐБ з численною кількістю людей – жителів замор-
дованої України – на пересилках і в таборах. Ніхто з окупантів під час війни 
«не панькався» з корінним населенням, що пручалося, не даючи себе загнуздати. 

У вересні 1939 року, через місяць після звільнення від польської кормиги, 
людей, котрих було звільнено з тюрем, знову забирали у в’язниці по списках, 
залишених польською жандармерію. 
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1941 року, з початком війни, відбулася евакуація з державного радянсько-
го апарату місцевої інтеліґенції працівників освіти, лікарів, інженерів тощо. Ве-
зли їх на Схід. В Умані з числа цих евакуйованих чимало знайдено родичами 
замордованих трупів (Петро Турило труп свого замордованого брата Павла по-
хоронив у Тернополі, більшість з них було поховано таки в Умані). 

Масове вивезення припадає на 1945-1947 роки. 
Вивезення за Галана з сільських місцевостей, 1951-1952 роки. 
Вивезення провадилося вночі за підготовленими списками (було вибір-

ково, було й заспіль) – силоміць, без судової постанови саджали у вантажні 
автомашини, підвозили до залізниці, де вже стояло велике число вантажних 
вагонів, заладовували людей як худобу і везли в глибокі райони Росії: Кеме-
ровське, Архангельськ, Красноярський край, Хабаровськ, Новосибірськ тощо. 

Люди залишали все своє майно рухоме й нерухоме (худобу, збіжжя) і ви-
ходили з дітьми, з батьками старими і ручними клунками своїх убогих пожит-
ків, їх підганяли озброєні солдати, даючи 10-20 хвилин, щоб зібралися на виїзд. 
Людей західних областей України охопив панічний жах, але нівідкіль було 
чекати на порятунок... Немов у часи татарської навали, люди ждали на свою 
загибель. І вночі, коли автоколона наближалася до села, подаючи знати про 
себе гулом машин, люди втікали з села до лісу і ховались у хащах. Загони МҐБ 
ловили приречених несподіваними наскоками на залізничних дорогах, на стан-
ціях, забирали з роботи, з поля. Партії виловлених концентрували на пересиль-
них тюремних пунктах у містах Дрогобич, Тернопіль, Львів, Золочів, Сколе та 
інших. Ніщо і ніхто не міг зупинити руку карателів. 

У 1945 році на пересильний пункт у м. Сколе напав сипний тиф. Коса 
кістлявої косила все, не розбираючись... Переповнені лікарні зачиняли двері... 
Останніх уцілілих власті розпустили по домах... Але згодом їх усіх було вдруге 
виловлено і завантажено в товарняки та вивезено на заслання в м. Омськ – отам 
і розчинилося населення м. Сколього. 

Для міста Львова (для вивезення його активного населення, що було ві-
доме в боротьбі з поляками) 23 листопада 1947 року була влаштована Варфо-
ломіївська ніч! Міських жителів уночі, а по селах над ранок забрали і запиха-
ли в товарняки. Було поставлено кілька ешельонів товарних поїздів на станції 
Львова – весь інший залізничний рух був зупинений. Операція була завчасно 
і пляново підготовлена. В підготовці списків і комплектуванні бранців МҐБ 
використало управителів будинків, двірників, поляків донощиків, стукачів і 
різних заброд. Страшна операція проведена швидко і «організовано». Жахли-
ва вона була в місті, ще жахливіша по Львівському передмістю і приміських 
селах. Збігалися сусіди, рідні, кричали, плакали всі разом. Гул машин, брязкіт 
зброї, відчайдушні крики людей і «воїнів-визволителів», вили собаки, ревла 
худоба... 

Набивали людей по 80 – 90 чоловік у вагони і їх зачиняли. Параш у ваго-
нах не було, згодом чоловіки проломлювали дірку в помості вагону. Раз у день 
давали людям гарячу їжу. До Уралу їхали в закритих вагонах. 

В одному з вагонів везли жінку на прізвище Барабаш з двотижневим не-
мовлям. Дитя померло в дорозі, а мати від горя померла вже в м. Омську. 
(Барабаш, селянка зі села Вижнє Синєвидсько, р-н Сколе). Дідуся зі села Се-
мигинова з 8-місячним онуком запхали, невістка-мати потягом догнала «ка-
раван» аж за Уралом. Засланців поселяли в конюшнях, і в лісі, і серед чисто-
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го поля, де стояв кілочок з назвою нового людського поселенця, зазначеного 
дбайливою рукою будівника комуністичного суспільства. 

Усіх їх вивезено в Кемеровську область, у м. Судженськ, на вугляні ша-
хти – Кузбас. Усіх у примусовому порядку «забезпечили роботою» під землею 
в шахтах, на поверхні вантажними і будівельними роботами, без огляду на 
стать, вік, здоров’я. 

Варфоломіївська ніч ввійшла в історію як ілюстрація побудови нових 
порядків на частині території України. України, звільненої від фашистських 
завойовників. 

«За Галана» (після його вбивства) вивезення людей організували в 1951-52 
роках з сільських місцевостей, що сном-духом нічого не відали, і тоді вперше 
почули це ім’я. Їм, цим мирним людям – чоловікам і жінкам – терористичними 
засобами було «втовкмачено» слово «терор». Ось приклади: 

Дучимінська Ольга Василівна, 1883 року народження (письменниця, жу-
рналістка, з кола знайомих Ольги Кобилянської, писала про О. Кобилянську), 
була засуджена ОСО МҐБ СССР на 10 років у «справі Я. Галана» лише тому, 
що була знайома з родиною Лукашевичів, батьків атентатника І. Лукашевича. 
(Іларій, син греко-католицького священика Дениса Лукашевича, і студент 
Стахур були розстріляні нібито за вбивство Ярослава Галана. 16-літній син 
Д.Лукашевича Мирон розстріляний просто так. Батько ув’язнений на 25 ро-
ків. Звільнений 1976 року з мордовського табору ЖХ-385/19 з викінченням 
терміну. – Ред.).  

З Ходорівського р-ну Львівської области «за знайомство з Лукашевичами 
старими» сиділа Слава Хміль і чотири юних хлопців (всім дали по 25 років). 

Добрі наміри (ХХ – ХХІІ з’їзди КПРС) виправити провину часів культу 
особи перед безневинно скривдженим населенням західних областей України 
зупинились на півдороги... Засланцям і звільненим засудженим в 1956 роді бу-
ло дозволено вертатись на старе місце замешкання. 

Люди зрушили з місця: верталися вони в 1956-57-58 роках. Перші заслан-
ці, які верталися в своє село, верталися немов до розваленого гнізда – їм не від-
давали їхніх хат і садиб, бо: 

1) там були нові господарі, українці – переселенці з українських земель, 
що відійшли до Польщі після повоєнного договору; 

2) конфісковані і передані у власність місцевих колгоспів; 
3) продані іншим жителям у власність. 
Як перші ластівки весною, піонери-переселенці долали страшні трудно-

щі, поверталися в свої села з родинами (спродували все, збираючи шеляг до 
шеляга на великі транспортні витрати). І знову їх гнали в Східню Україну, на 
Дніпропетрівщину, Херсонщину, Криворіжжя, без підйомних і дорожних ви-
трат, без ґарантій, що в новому місці вони будуть забезпечені житлом і ро-
ботою за власним вибором. Люди, що повірили відлизі і вернулися на Батькі-
вщину, опинилися в становищі людей, на яких не поширювався радянський 
закон: 

1) їм не повертали їхніх хат у селах; 
2) їх не прописували по містах; 
3) їм відмовляли в прийнятті грошового паю на побудування кооперати-

вних квартир; 
4) є чимало випадків, що внесені і законно оформлені паї на кооперати-

вні квартири згодом повертали їхнім власникам. Але і саме право повертання 
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на батьківщину вже було загальмоване в кінці 1957 року – так швидко скін-
чилася навіґація хрущовського потепління для жертв сталінської деспотії. Ці 
безневинні люди бездержавної України і далі несли хрест злодіянь культівсь-
ких часів. 

Міста Норильськ, Комсомольськ, Магадан, побудовані на кістках засуд-
жених і засланців, розбудовуються й дотепер руками людей, чудом уцілілих, 
що змушені там жити. І тут, у цих краях, не користуються вони правами і 
привілеями Північно-Заполярного краю щодо права вибору місця мешкання 
через певний термін перебування в тих місцях. 

(Люди, безневинно скомпрометовані урядом, і далі залишаються в стано-
вищі гнаних – пам’ятаю Олену Купринець зі Стрия, учительку за фахом, 1905 
року народження, родину якої з чотирьох осіб в покарання за брата-залізнич-
ника було вивезено до Архангельська в 1946 р. До року померли батько, ма-
ти, брат. Олена однісінька повернулася в 1956 році. Пенсіонерка, живе вона в 
повітці, вже 10 років добивається вона коли не цілого батьківського будинку, 
незаконно забраного, то бодай однієї кімнатки, себто людського даху над го-
ловою). 

ВОЛЯ. КИЇВ* 

Мені особисто весна 1956 року криво всміхнулася щербатим паспортом 
(«положеніє о паспортах») і звільнила мене від комендантської залежності 
та наблизила до давно втрачених куцих громадянських прав. 

Літо розцвіло реабілітацією (Ще до повернення мами я почав клопота-
тися в Києві про перегляд її «справи». Діставши обнадійливу відповідь проку-
ратури, написав матері, щоб кидала все і їхала до Києва. – Олесь Сергієнко), 
а милосердна доля зберегла мені мого сина Олеся – зустрілися ми з ним в Ки-
єві через 9,5 років розлуки, в день його 24-ліття. Олесь жив окремо від батька. 
(Хворого, контуженого Федора Сергієнка, інваліда Вітчизняної війни, слідча 
частина МГБ використала у 1947 році як свідка проти мене. Так він і жив самі-
тником, зганьблений в очах родичів, з розятреним сумлінням...). (Сам факт, 
що маму і тітку Віру судило заочно в Москві ОСО, а не якийсь там київський 
суд чи трибунал, доводить, що «склеїти» проти них справу МГБ УРСР так і 
не спромоглося. Тож материні нарікання на батька емоційно перебільшені і 
викликані тим, що свідомий своєї неспроможності знову, як замолоду, витри-
мати тюремні випробування, батько зайняв не по-родинному відсторонену 
позицію. – О.С.) 

Уклонилася я могилі своєї матері-страдниці (померла вона через п’ять 
років після мого засуду). (Марія Петрівна Янко-Мешко, за другим чоловіком – 
Граб, 26.01.1881 – 13.11.1951 рр. – О.С.). Роздроблена, немов з попелу, ожива-
ла родина – уламок її – мати і син. 

Син мій був тяжко хворий на туберкульоз легенів. (Знов емоційне перебі-
льшення. Я мав дисиміновану форму, що свідчить про певну природну опірні-
сть хворобі, коли навіть у соціально несприятливих умовах заражений орга-
нізм не дає утворюватись більшим вогнищам чи інфільтративним процесам. – 
О.С.) Але я впала в такий стан піднесення і крайнього оптимізму, повіривши, 
що тепер нема нічого такого, що могло б мені не підкоритись. Навіть хвороба 
сина. (Гранично точна самохарактеристика людини сильної, але не самокри-
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тичної. Підкорювати ж моя матінка з її невтамованим через ув’язнення мате-
ринським інстинктом збиралася не так мою хворобу, як мене самого . – О.С.). 
І це після дуже песимістичних прогнозів лікарки студентської поліклініки, 
що так відверто зі мною ділилась. 

Одужав мій син не хутко, але «практично» здоровим він став невдовзі. 
Сирітство, хвороба перешкодили синові нормально жити, та й нормально 
вчитися також не давали. Любив він книжку змалку, вчився із захопленням. 
Не відкривши в собі сам свого покликання, давав перевагу гуманітарним на-
укам, зокрема, історії України і національній літературі. (Не помічаючи, що 
другою частиною речення заперечує власну тезу, мати керується глибокою 
вірою, що я мусив отримувати її згоду і схвалення на все, включаючи й власне 
покликання. – О.С.). В україністиці був ерудитом. А мав ще «гоббі» – худож-
нє читання української поезії клясиків і поетів-«шістдесятників». Відповідно 
до своїх смаків укомплектовував і власну бібліотеку. Завжди рився в книжках, 
читав весь свій вільний час. Ухилявся від всяких моїх доручень і домашніх 
робіт, біг до свого письмового столу, що часто викликало моє незадоволення 
і жаль до сина. Ділився своїми враженнями від прочитаного і нагромаджени-
ми знаннями зі щирістю і безпосередністю великої дитини. Охочим слухати 
читав уголос, інтерпретував гарно і переконливо з ораторською майстерністю. 
Улюблених своїх поетів (знав багато напам’ять творів Тараса Шевченка, Іва-
на Франка, Лесі Українки, В.Самійленка, В.Маяковського, Сергія Єсеніна, Олек-
сія Толстого і поетів-«шістдесятників») і читав їх на рівні фахівця-читця, вду-
мливо, тонко, з інтерпретацією історика-ерудита. 

Потроху хід життя замулював страхіття пережитого. Тепер домінантою 
моєю став страх за сина, моїм ворогом тепер – його хвороба. Я вживала всіх 
посильних і непосильних зусиль зробити його здоровим, працездатним і ве-
селим. Це було важко. Вже кілька років по смерті бабусі він жив в кімнатці 
площею 3,7 м2 на 6-му поверсі. Це був той «дах», що його моя страдниця-
матінка зуміла домогтися для них обох через місцевого депутата, коли їх позба-
вили житла, виселивши з речами прямо у двір банківського дому № 9 по вул. Ін-
ститутській м.Києва.  

Доречно сказати, що повернувшись влітку 1956 р. до Києва, марними 
були мої намагання розшукати якісь документи, на підставі чого стара бабуся 
і підліток-онук були як кошенята викинуті на вулицю. Безперечно, свого часу 
для цього акту була якась «бумага», але потім її було завбачливо висмикнуто 
як документ беззаконня, що міг окошитися на комусь посередньо причетному. 
(Згаданий «підліток»-онук, якому тоді сповнилось 18 і який мав зріст 179 см, 
заборонив приведеним робітникам виносити речі і вчинив гідний фізичний спро-
тив дільничному міліціонеру, що хотів силою усунути несподівану перешкоду 
керованій ним «операції». Зазнавши фіаско, дільничний погрожував: «Будеш 
там, где и твоя мать». Тільки привівши підмогу, здійснив «операцію». – О.С.) 

Між мною і сином пролягла не лише «дистанція часу», а й психологічний 
розрив, не природний, що обумовлюється довічною проблемою «батьки і ді-
ти», а штучністю умов хворого суспільства, що роз’єднувало людей, і робило 
їх коли не ворогами, то безперечно чужими. 

Усе це мені треба було долати в темпі. (При всій моїй любові до матері і 
щирості натури, про що тут згадує вона сама, цей безоглядний тиск і «темп» 
швидко розвіяли мої ілюзії щодо можливостей порозуміння. – О.С.) Ці виму-
шено «холостяцькі» звички погіршували і без того загрозливий стан. Для ус-
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пішного лікування треба було відразу міняти режим дня, звички. Син не вчи-
вся. (Щойно весною 1956 року КДБ зірвало мені весняну сесію. – О.С.). ІV курс 
Сільгоспакадемії (ф-т механізації) він залишив через хворобу і приховані на-
гнітання комсомольського «активу», що й на дужому відбиваються, нема що 
казати про хворого хлопця, що був як від гіллі відірваний. (З весни я мав спа-
лах процесу тбс і того літа, замість складати заборгованість, поїхав за путі-
вкою на два місяці в тубсанаторій. А щодо «комсомольського активу» я мав 
психологічний імунітет. – О.С.).  

Не працював. Щось трохи субсідував хворий батько, який роками перебу-
вав у туберкульозних госпіталях для інвалідів Вітчизняної війни. Тож Олесь 
перебував в якомусь стані тимчасової непевності. (Це не так. Він, пенсіонер, 
не мав де брати на це гроші. Я давно вже звик дбати про себе сам: від смерті 
бабусі, яка ставила мене на ноги, торгуючи спеціями, до повернення матері 
минуло п’ять років. – О.С.). 

У 1958 році дали мені, як реабілітованій, кімнату в 12 кв.м. у комуналь-
ній квартирі, а по смерті Сергієнка-батька (в грудні 1958 р.) влітку ми стали 
тимчасово проживати у врем’янці на батьковій садибі, серед масиву садів на 
Куренівці весь сезон тепла.  

Змушувала я Олеся до фізичної праці в саду. Як вродженого мешканця 
міста, що не мав відповідного трудового виховання, важко було нахилити йо-
го чи призвичаїти до систематичної праці. (Зізнаюсь: маю трохи материної 
вдачі, і змусити мене чи «нахилити» до чогось, що б мені не подобалось, було 
просто неможливо. Опір був прямо пропорційний тискові. Біда була в іншому: 
«змушування» мене і «нахиляння» до того, що я й сам робив з охотою, сприй-
малось мною, як удари батогом і викликали спротив і обурення. – О.С.)  

А ще хвороба – було відкоти комірець піджака чи пальта, то зараз обви-
не шию шаликом, бо боїться подиху вітру. Треба було наламати його на фі-
зичні вправи (Скільки себе пам’ятаю, з дитячого садка і школи, я мав спортив-
ну вдачу, успішно займався різними видами спорту – плаванням, бігом, футбо-
лом і волейболом. Робив спеціальний комплекс вправ за книжкою Блоха, і «нала-
мувати» мене було просто безглуздо. – О.С.). А він же весь час температурив 
і лихоманив, сприймав мене (казав) як чужу жінку, «що ходить тут і порядкує». 

А «порядкувала» я, впрягшись сама в сімейний візок, як лицар сумління... 
Олесь почав оживати, здоровшати на очах, але йому було в житті адаптувати-
ся важче, чим мені після табірної неволі. Стимул материнський виявився силь-
нішим за синівський. Щоб втягти його в живий інтерес, що, раз виникнувши, 
буде поштовхом без мене і на допомогу мені на користь хворому, почала я 
будівництво невеликого будиночку! Олесь насправді захопився на початку. 
Але в умовах безгрошів’я (це була одна моя інженерська зарплата) основним 
тягарем воно лягло на мої плечі. Проте розпочате я не могла припинити і тягла 
це надмірно важке ярмо, може, більше як приклад характеру для свого слабко-
го сина.  

(Тут усе мало відповідає дійсності. З вересня 1958 року я працював ви-
кладачем сільгоспмашин у Димерському училищі механізації сільського госпо-
дарства. Передноворічна смерть батька змусила мене звільнитися для юридич-
ного оформлення на себе його спадщини – ділянки саду, врем’янки та фундамен-
ту під забудову хати. Саме я втягнув маму в це будівництво, чому спочатку 
вона опиралась. Для мене це була перспектива роз’їхатись. На той час нам 
обом уже була очевидною психологічна несумісність. Тому з самого початку, 
відповідно до моєї ініціативи і ролі в подальшому будівництві, домоволодіння 
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було оформлене на моє ім’я. Природно, за таких обставин я не міг не працю-
вати. Працював механіком на куренівських кагатах, згодом влаштувався ін-
женером-механіком на оптову базу «Плодоовочторгу» на цілком пристойну 
на ті часи зарплату (120 руб.). Згодом працював механіком в Інституті ме-
ханіки АН УРСР.  

1961 року мама сім місяців лежала з інфарктом у лікарні Узинського 
району на Київщині, де була у відрядженні, коли стався напад, з тривалими 
наслідками для здоров’я. І віз будівництва (яке ми скінчили щойно 1963-го) я 
тягнув переважно сам. Поїздки в райони за будматеріалами та доправляння 
їх у садибу і всі пов’язані з цим вантажні роботи, усі будівельні роботи, 
окрім тих, що вимагали спеціалістів, я виконував сам. Фактично я витратив 
п’ять років свого життя на це будівництво, зразу після закінчення якого 
знову повернувся до навчання, вступивши до медичного інституту і одержу-
ючи підвищену стипендію. Говорити про «слабкого» сина тут можна лише 
всупереч фактам.  

Відповідно, керуючись виключно агентурними чутками, КДБ помилково 
виписало 12 січня 1972 року ордер на обшук «в доме, принадлежащем Оксане 
Мешко». Що дало мені юридичні підстави відмовити їм і змусити їх повер-
татися з новою санкцією. Образливо, що це писалося у 1978 році, після моїх 
табірно-тюремних випробувань, які я витримав достойно і служив взірцем 
для інших. На жаль, для матері я залишався її неподільною власністю, що не 
кориться і заслуговує покари.  

Колись Алла Горська, відхиливши мамині домагання піддати мене репре-
сивній ізоляції, зауважила:«Я не знаю, чого Оксана хоче? Я вас люблю і крив-
дити не дам». – Взагалі то бездоганних характерів не існує в природі. І вади 
людини є природним продовженням, зворотним боком її достоїнств. Тому 
Божі заповіді і приписують людям бути взаємно вибачливими. Люди з силь-
ним характером – а мама саме такою і була – зазвичай бувають деспотич-
ними щодо своїх близьких. Леся Українка повною мірою зазнала на собі тиску 
сильного характеру своєї матері Олени Пчілки і змушена була чинити опір 
цьому тискові. А що моя мама генетично наділила деякими рисами свого ха-
рактеру і мене (за що я їй безмежно вдячний) – то певна дисгармонія наших 
відносин була неминучою. Гірше, що знаходились дрібні натури, які мали пев-
ний вплив на маму і, користуючись її людськими слабкостями, намагались ці 
природні суперечності всіляко роздмухувати, що ускладнювало і без того не-
прості відносини між нами. – О.С.) 

ШІСТДЕСЯТІ РОКИ* 

Помалу, дорогою ціною діставалися нам духово-моральні контакти. Тя-
жко було долати злидні, але радість надії і вже відчутні здобутки та світ ду-
хового тримали нас з сином в стані піднесення. 

Зрештою, ми багато встигли зробити для утвердження нашого життя. І коли 
мій син занепадав здоров’ям і духом – тягла я його на буксирі. І від кожного 
критичного моменту в житті мого сина сили мої пропорційно зростали до його 
занепаду. 
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В 1963 році Олесь вступив до Київського медінституту, увійшов у колію 
повнокровного студентського життя, а також громадського, що, немов зі сну, 
прокидалося на світанку. 

Лібералізація за Хрущова внутрішнього курсу позначилась пожвавленням 
громадського життя в Києві в найневинніших його проявах. Літературні ве-
чори трохи відходили від уніфікованої форми і змісту. Виступали співочі хо-
рові колективи з трохи відмінними програмами і репертуарами. 

В клюбі Спілки письменників улаштовувались офіційно дозволені вечори 
вшановування, себто відзначення ювілейних дат письменників, художників з 
числа загиблої еліти в час культу і деспотії, тепер реабілітованих. Стримано і 
несміливо піднімалася завіса над ганебним минулим вітчизни нашої. 

Біля пам’ятників Іванові Франку, Тарасові Шевченку в ювілейні дати по-
чала збиратися студентська молодь, вчителі, інші люди. Збиралися з власної іні-
ціятиви, спонукувані власним бажанням і шаною. Читали вірші ювілянтів і вір-
ші інших українських клясиків, вірші «шістдесятників», а поети-початківці 
читали власні. Все це було дивно-новим, офіційно не затвердженим, але й не за-
бороненим. 

Отак уклалася вперше, десь у 1964 році, традиція вшановування Велико-
го Кобзаря в Києві біля його пам’ятника 22 травня, в день жалоби – перевезення 
тіла поета через Київ до Канева. В цей день збиралася сила людей до парку. 
По букетику згромаджувалися гори квітів. 22 травня 1966 року в товаристві 
активних шанувальників Тараса Шевченка біля пам’ятника був і мій син. З п’є-
десталу монумента Олесь Сергієнко читав вірші поета. 

Проте цей вечір був відмінний від попередніх двох років: під перехрес-
ним вогнем спалахів фотоапаратів, звукозаписних приладів, цілого наряду мі-
ліції і міліцейських «воронків» на університетському майдані (напроти парку 
Шевченка) та численного загону (в цивільному одязі) недрімаючого ока КДБ і 
рухомих рацій (підслухові радіомікрофони) на кущах парку – ніщо не пройш-
ло поза увагою КДБ, все було документально зафіксовано. Найстрашніше саме 
слово поета – цього не можуть простити живим його шанувальникам – тим, 
хто читав його вголос, і тим, хто слухав його в урочистій тиші тисячного натов-
пу. А ввечері філери супроводжували Надійку Світличну (Світлична Надія 
Олексіївна, 8.11. 1936, філолог. Організатор самвидаву. Увיязнена 18.05. 1972 
на 4 р.) та Олеся аж до дому. Гострили вже зуби на Олеся.  

28 травня 1966 р. в залі Київської консерваторії відбувався ювілейний 
вечір Івана Франка за запрошеннями. Заля була наполовину порожня, а ґальор-
ка геть порожня. Людей, що бажали пройти на вечір без запрошень, чомусь конт-
ролери не пускали. Дехто зі студентів, що збилися натовпом перед зачине-
ними дверима, хотів подолати такі штучні перепони і пройти на ґальорку і в 
залю через запасний вхід. Але там їх зустрічали люди в цивільному, затриму-
вали, вимагали документів, перевіряли пашпорти. Кілька чоловік у такий спо-
сіб, замість ювілейного концерту, попали до міліції Ленінського р-ну м. Києва. 
Так затримали Олеся Сергієнка, а Миколу Холодного, одного інженера і сту-
дента медінституту взяли від пам’ятника І. Франкові після цього вечора, коли 
вони пішли до пам’ятника і там читали вірші. Всім чотирьом дали по п’ятнад-
цять діб за указом про хуліганство, тримаючи їх у камері Лук’янівської тюрми.  

Покарані на знак протесту за знущання над людиною і людською гідніс-
тю оголосили голодівку. Не реагувала прокуратура на заяви покараних – го-
дували їх силоміць через носову ніздрю з ґумової шланґи до кінця терміну. Спа-
ли вони на підлозі без матраців і постелі. 
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На моє особисте прохання прокурор Самаєв був невблаганний. Це був 
початок наступу на сина: незабаром його виключили з 3-го курсу Київського 
медінституту «за неуспішність» при добрих успіхах і оцінках. Цей мотив зві-
льнення позбавляє права на поновлення в інституті – він спеціяльно вжива-
ється в ситуаціях переслідування людей за переконання. Вибили мого сина з 
колії вдруге. Почалися митарювання і вимушене безробіття, яке підтримується 
і контролюється КДБ. Ще важче, коли людина, не маючи диплому, все ж таки 
шукає роботу за покликом серця і своїм інтелектом. 

У 1969 році Олесь влаштувався в середню школу викладачем креслення 
і малювання. Несподівано для самого себе відкрив у собі поклик і педагогічний 
хист, коли контакт з дітьми перетворює важку працю вчителя на свято обопіль-
не. Та недовго працював у школі. За виголошений некролог на похороні ху-
дожниці Алли Горської (убитої при загадкових обставинах) в грудні 1970 р., 
був безпідставно звільнений зі школи посеред навчального року. Під тиском 
директора школи подав заяву на звільнення «за власним бажанням», що стало-
ся 27 грудня 1970 року. 

СПРАВА ВАЛЕНТИНА МОРОЗА* 

1970-й рік вишкірився на нас і зловісно підсміхувався – у зв’язку з арештом 
Валентина Мороза (Мороз Валентин Якович, нар. 15.04. 1936, історик. Заареш-
тований у вересні 1965 р., 4 р. за ст. 62 ч. 1; вдруге – 1.06. 1970, за ч. 2 ст. 62 на 
9 р. таборів особливо суворого режиму та 5 р. заслання. 29.04 1979 р. звільне-
ний в обмін на двох радянських шпигунів і видворений до США. Нині викладач 
Львівського університету. – Ред.), що стався 1червня. 2 червня відділ КДБ ро-
бив у нас трус. Шукали листів Валентина Мороза, антирадянської літератури 
та «інших предметів, вилучених із загального вжитку», як було зазначено в ор-
дері проведення трусу. Але перед трусом співробітники КДБ не пред’явили 
точно визначеного і компетентними установами затвердженого списку книжок, 
статей та «інших предметів». Вони беруть чи конфіскують все, що їм здається 
«підозрілим» на свій розсуд. Проте нічого в нас не було такого забрано. (Трус 
почався вдень 01.06. і через відсутність О.М. продовжився з її приходом 02.06, 
але доки залишений на варті працівник ДБ бігав видзвонювати бригаду, О.М. 
зуміла проникнути в опечатану кімнату і поховати «кримінал». – О.С.) 

17-го червня я звернулася зі своїм листом з приводу В. Мороза, що був 
заарештований через 9 місяців після свого першого ув’язнення. Як колишній 
зековець, я не могла залишитися байдужою до порушення норм законности і 
вважала своїм моральним правом і громадським обов’язком обізватися на за-
хист політв’язня. Лист адресувала голові Президії Верховної Ради УРСР Ля-
шкові, копії голові КДБ Нікітченкові та депутатові Б. Є. Патону. 

Мене викликали до КДБ, і співробітник розмовляв з приводу цієї моєї 
заяви в тому дусі, що немає чого мені втручатися в справу Мороза. А на закін-
чення сказав: «Не лезьте в это дело, я ваc предупреждаю из желания вам доб-
ра». Таким чином я одержала пряме попередження й усну відповідь на свого 
листа Президії Верховної Ради УРСР від співробітника КДБ. 

Коли відбувся суд над Морозом в Івано-Франківську (17.11.1970 р.), посла-
ла я 2.12. свого другого листа Верховному Судові УРСР – але без відповіді. 

Писали листи в захист В. Мороза чимало громадян, що були з ним осо-
бисто знайомі і були під обласним Івано-Франківським судом під час розпра-
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ви. В судову залю ніхто не був допущений, суд був закритий. Міліція ганяла 
всіх, хто прибув на цей суд, навіть від судового будинку, обливали людей зі 
шланґи поливальної машини. 

СПРАВА ПРОТИ ОЛЕСЯ СЕРГІЄНКА* 

Улаштувався зразу ж Олесь на роботу в Республіканський музей україн-
ської народної архітектури та побуту реставратором по дереву (січень 1971 р.). 
Працював із завзяттям та розумінням історичної ваги новоствореного музею і 
своєї лепти в цій новій справі. Бував не раз у приватному історико-етноґрафіч-
ному українському музеї заслуженого діяча мистецтва, ветерана війни Івана 
Гончара. Консультувався з ним. Музей Гончара був відкритий для огляду всім 
бажаючим, за українською стародавньою звичкою. І скидали відвідувачі з по-
шаною шапку на порозі музею невтомного і безкорисливого ентузіяста, збира-
ча культурно-матеріяльннх набутків українського народу – музейних речей, 
предметів, одягу тощо. Любив Іван Гончар молодь, і молодь його, і людно бу-
ло в нього на подвір’ї за Печерськими кріпосними валами. 

А недалеко від музею Івана Гончара, на Дніпровських схилах, хор «Го-
мін» Леопольда Ященка розучував українські народні пісні, той призабутий 
віночок пісень, колядок, щедрівок, частково втрачений. Збирача українського 
фольклору, композитора-науковця Леопольда Ященка вигнали з Інституту 
фольклору Академії Наук ще в 1968 році за його небуденну пристрасть до 
української музичної скарбниці і своєрідне розуміння своїх обов’язків науко-
вця та відповідальність за збереження національної музично-пісенної спад-
щини. Як опинився він безробітним у такий спосіб – а він був відомий серед 
української столичної громади – навколо нього спонтанно утворився співо-
чий гурт ентузіястів української пісні, а пізніше самоорганізувався в самодіяль-
ний хор. Клюбними статутами не оформлений, ніде не приземлений, збирався 
хор зимою в шкільних випадкових приміщеннях, а в весняно-літній сезон на 
Дніпровських схилах. 

Не стерпіли чиновники і пильне око КДБ стихійності в роботі власного 
музею Івана Гончара і мандрівного хору Леопольда Ященка. Музей назавжди 
закрився для огляду... Хор розбігся після допитів, погроз, звільнень з роботи, 
студентів – з навчальних закладів тощо. Вже не відбувалися літературно-ху-
дожні вечори на громадських засадах. 

Отак почався брутальний наступ на молодий пагінець відродження укра-
їнського культурно-громадського життя, започаткованого в шістдесяті роки в 
Києві. І вилився він у численні арешти української творчої інтеліґенції та 
працівників культури на Україні в 1971-1972 роках. 

Мій син Олесь Сергієнко також попав у шквал штучно створених полі-
тичних процесів на України в 1972 році. Безпідставний арешт сина був остіль-
ки несподіваним, як і незрозумілим. Арешт проводився в супроводі трусів за-
гонами КДБ через кілька годин, а бувало – зранку до глибокої ночі. Перший 
раз 12 січня, а вдруге 4 лютого 1972 р. – 7 чоловік. Втретє 20 грудня 1973 року 
(трус тривав 13 годин, і в ньому брало участь 17 осіб). Було це майже через два 
роки після арешту сина та під час відбування ним покарання в Пермських та-
борах. (Див. протоколи, заяви). 
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Не було в Сергієнка антиконституційних злочинів, не було й доказів «агі-
тації і пропаганди на підрив радянської влади». Протягом перших двох міся-
ців слідства КДБ умовляло сина виступити прилюдно з каяттям, зміст і текст 
котрого підготують вони самі, а в нагороду за це буде йому формальний суд з 
помилуванням. (Мама помиляється. Мені такого навіть пропонувати не на-
важувались. Ще з 50-х добре мене вивчили. – О.С.). 

Не пристав Олесь на таку пропозицію слідчастини КДБ – його чесність і 
принциповість визначила хід «справи», її напрямок, максимальну міру пока-
рання. Саме життя хворої людини було поставлено під загрозу. (На той час я 
вже був у добрій фізичній формі. – О.С.). Більше того: не замовчав Олесь про 
цю пропозицію – розказав своєму захиснику Сергієві Мартишу в слідчому ка-
бінеті в присутності підполковника КДБ Ганенка, коли виробляли 218 статтю 
Кримінального Кодексу. 

В цій справі цікава одна істотна деталь: не розгубився Ганенко від ви-
криття їхньої «чистої» роботи. Ганенко намагався переконати адвоката Мар-
тиша, як він хотів допомогти Сергієнкові і два місяці «морочився» з цим упер-
тюхом. Підтвердилось кадебістське прислів’я: «Аби людина, а справа буде» – 
зробили вони «справу» Сергієнкові, чи то пак інкримінували: 

1. Коректи 33-х перших сторінок праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм 
чи русифікація?», які увійшли до остаточної редакції цього трактату, внесені 
рукою Сергієнка. Як підтверджує експертиза, «правки посилюють антирадян-
ський напрямок і характер роботи І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». 

(У судовому вироку зазначено стягнути з Сергієнка судових витрат – чи не 
за такі експертизи?! – в сумі 383 крб.). 

2. Засуджував інтернаціональну військову «допомогу» Чехословаччині в 
1968 р. і «клеветал на советскую действительность и демократию в СССР». 

3. Висловлювався, що в культурному житті України проводиться русифікація. 
4. Кореспондент журналу «Український вісник». Мовляв, підтверджується 

«речовими» доказами. А саме: виголошене ним прощальне слово на могилі ху-
дожниці Алли Горської було надруковане в нецензурованому журналі «Україн-
ський вісник»; повідомлення (там же) про його звільнення зі школи за згаданий 
виступ. 

І друге – вилучений під час трусу 1970 року зошит чистий за винятком: 
5 аркушів оповідання Кеслера «Пітьма опівдні», на 2-х аркушах фрагмент 
«Українського вісника» першого випуску за січень 1970 року та кілька заго-
ловків невизначеного характеру без текстів, а саме: 

1. «Чорносотенна отрута русифікації на сторінках українських радянсь-
ких видань». 

2. «З українського громадського життя». Слідству і суду було вільно в 
перерахованому вище вбачати «заголовки» для дописів до журналу «Україн-
ський вісник». Так цей зошит був представлений як «речовий доказ».  

Також і магнітофонний запис голосу Сергієнка про його делеґатську мі-
сію в ЦК КПУ в 1967 році з вимогами переходу з російської мови на україн-
ську в вузах України.  

Ще були звинувачення Сергієнка за його висловлювання про «Самостій-
ну Україну», про необхідність вирівнювання географічних кордонів України 
з метою ущільнення етнічного складу, чи щось таке подібне, для компактності 
українського населення. (Таких звинувачень не було. Помилки природні: пишу-
чи спогади, мама не мала в своєму розпорядженні навіть мого вироку, з якого, 
як і з вироків інших дисидентів-шістдесятників, зробили таємницю. – О.С.) 
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Поруч з томами слідства лежали на судовому столі і «речові» докази «ина-
комыслия» Сергієнка: 

1. Книга «Ленін про Україну», де на її берегах сторінок 304, 305, 335, 387 
зроблені помітки «зневажливого характеру» – за визначенням слідчого КДБ. 

2. Газета «Молодь України» за 2. 05. 1971 року з надрукованою промо-
вою Л. Брежнєва, де на берегах тексту зроблені Олесем помітки: «І якщо вона 
вам справді дорога...» – із протоколу трусу КДБ від 4. 02. 1972 року. 

Оскільки в судовому засіданні звинувачення не були підтверджені свід-
ками (а свідків було викликано за принципом угодних суду і більш поступли-
вих на попередньому слідстві!), а зміст і характер самих звинувачень не відпо-
відали визначенню понять «агітація», «пропаганда» (за коментарем КК УРСР) 
адвокат Мартиш вимагав звільнення свого підзахисного Сергієнка О.Ф. 

Обласний суд постановив магнітний запис про делеґатську місію Сергіє-
нка в ЦК КПУ спалити, бо це насправді був речовий доказ на користь Сергіє-
нка, його правдиве розуміння національної політики на Україні і підтверджен-
ня русифікаторської політики партійного керівництва на Україні. 

Верховний суд УРСР постанову Київського обласного суду затвердив: 7 
років виправно-трудових таборів і 3 роки заслання. 

Без злочину і вини закритим і негласним засіданням трійки*, обставляю-
чи видимість судової процедури – бо, бачте, був присутній захисник і проку-
рор – покарали Олеся Сергієнка вперше в Києві в 1972 році, і вдруге через рік 
на лаґерній вахті районним судом Чусовської на Пермщині «в дисциплинарном 
порядке» на 3 роки тюремної каторги без права касації! Довга рука Київського 
КДБ простяглася за ним і в табір, і в Володимирську тюрму, бо їм видається 
таке покарання за мізерне супроти провини. В тюрмі його посадили ще на пів-
року на строгий режим, себто на 19 коп. «сутодача».  

Взятий твердий і «неухильний» курс на фізичне знищення людини – в 
дії. І немає такої вищої інстанції в Радянському Союзі, до якої могла б досту-
питися проста смертна людина, себто громадянин, інстанції, якій би було під 
силу (або хотіла б вона ризикнути помірятися силою) зупинити цю лиховісну 
руку напасника. 

За віщо ж судять, карають мого сина?  
За відступ від уніфікованого мислення. За людську гідність з її непокірні-

стю. За вірність принципам правди та за те, чого не пишуть у судовому виро-
кові і звинуваченнях. Знищуючи плівку магнітофонного запису – за його націо-
нальну свідомість і працю на користь національної культури протягом кількох 
років у Києві. 

За читання в урочисті дні біля пам’ятника Тараса Шевченка революційно-
го слова поета. 

За участь у літературно-художніх вечорах, організованих на громадських 
засадах у клюбних точках столиці та в клюбах науково-дослідних інститутів, 
навчальних закладах і школах – української тематики, що з якогось часу перед 
арештами почало розцінюватись невігласами від культури як тенденційна, а то 
й націоналістична, а саме за: 

1) Вечори до ювілейних дат: літописця Самійла Величка, Івана Котлярев-
ського, Богдана Хмельницького, Михайла Драгоманова, Василя Симоненка, 
Івана Франка, Івана Нечуя-Левицького, Лесі Українки, Тараса Шевченка; 
                                                             
* О.М. має на увазі не «трійку» ОСО, а суддю та двох підсудків – «народних засідателів», 
роль яких у радянських судах зводилася до згідливого кивання головами. – Ред. 
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2) Вечори української пісні; 
3) Вечори щедрівок, колядок та багато інших. 
Політичні репресії на Україні 1971-1972 років і арешт мого сина Олеся 

ошелешили мене, але не переконали в безнадійності загрозливого становища. 
Не вірилось, що ця реакційна хвиля не місцевого характеру, а з санкції урядо-
вої гори.  

У мене була така велика жадоба вірити в обіцяне добро соціялістичного 
ладу – після засудження доби деспотії, нехай і названою сталінською, після 
численних актів реабілітації і визнання «помилок». Ще пам’ятний лишався 
день 11 липня 1956 року, коли полковник юстиції Захарченко вручав реабілі-
таційне посвідчення, потискав мені руку і голосом знеможеної людини з нот-
кою щирости казав: «Не пам’ятайте заподіяного вам зла, бажаю вам щастя і 
будьте дужі». 

Часи пережитої людської трагедії, до якої не могло бути вороття, повер-
талися до нас, але вже фарсом! Уряд сам глумився над власними рішеннями, 
засудженнями деспотії і антидемократії велемовними постановами двох пар-
тійних з’їздів КПРС. 

Мій онук, немовля Устим, за рахунком, став четвертим поколінням без-
винно гноблених людей з мого кревного роду – Янко-Мешко-Сергієнко. 

Ще на початку синового слідства, щоб запобігти загрозі зла, зверталася 
я до ЦК КПУ і ЦК КПРС із закликом всесвітньо страдної жінки-матері: «Лю-
ди, зупиніться!» Мої заяви поверталися не прочитаними до республіканської 
прокуратури в спецвідділ нагляду за слідством КДБ начальнику Малому. На 
«аудієнції» у прокурора Малого почула у відповідь: «Знайомився зі справою. 
Наявний склад злочину... Сергієнко доросла людина, він «больно грамотний». 
КДБ є організація авторитетна і об’єктивна, нема чого вам турбуватися». 

Питала я Малого, якщо він переконаний, що КДБ є організація об’єктивна, 
то хай він мені пояснить мету і функції республіканського спецпрокурорсько-
го відділу за слідством КДБ, який він очолює.  

Добитися на розмову до генерального прокурора УРСР Ляшка* було не-
можливо – не пускали. Так і не добилася. А йти на прийом до його заступника 
Самаєва – сама не схотіла. Бо це ж був саме той прокурор, що санкціонував 
безпрецедентне покарання двотижневим ув’язненням по указу за «хуліганство» 
мого сина та інших за вірші Тараса Шевченка, прочитані біля пам’ятника по-
етові в 1966 році. (Не відповідає наведеній на стор. 68 причині – О.С.) 

Хіба не робиться лячно за наше суспільство, де урядовці і чиновники 
юридичних і судово-прокурорських державних установ мають такий низький 
інтелектуальний рівень? І ще страшніше, що ці люди наділені виконавчою 
владою, нехай і на підставі секретних наказів «свыше», чинять свідомо антигу-
манні і антизаконні дії, нехтуючи збірниками вітчизняних законів, як м’ячем 
на футбольному полі. Парадоксом, знущанням, звучать вивішені плякати у всіх 
цих установах, в усіх юридконсультаціях на видному місці зі закликом: «По-
вага до права, до закону повинна стати особистим переконанням кожної люди-
ни. Будь-які спроби відступу від закону або обхід його, чим би вони не моти-
вувались, не можуть бути терпимі» (Л. Брежнєв, із доповіді на XXIV з’їзді 
КПРС). 

Читаю – з німим докором. І соромно мовчати... 

                                                             
* Прокурором УРСР тоді був Глух Ф.К. – Ред. 
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Отак у пошуках законности опинилася я віч-на-віч зі слідчою частиною 
КДБ, розділена тепер з сином тюремною стіною внутрішньої тюрми, тієї самої 
тюрми, де перебула жахливе слідство з фіналом позаочного засудження... 

Знала я добре чорне нутро тієї установи, яка оставалась на тому ж самому 
місці, в центрі столиці, поруч з Софіївським старовинним собором, з тою ж са-
мою міцною залізною брамою з боку Ірининської вулиці, що широко і «гостин-
но» відчиняється всередину того кріпосного страховиська. 

Але слідчі КДБ тепер зовнішньою етикою не були схожі на тих давніх 
моїх «знайомих». Вони не тільки не матюкалися, вони були досить виховані і 
стримані в поведінці з родичами арештованих, люб’язними і запопадливими 
з людьми «з вулиці». Це той умовний їхній етикет до людей, яких викликали 
на допит в справі заарештованих і їхніх родичів (так, так навіть родичів). Ви-
кликали людей за списками з числа відвідувачів Музею Івана Гончара, хору 
Леопольда Ященка та бозна колишніх співробітників. Давніх однокурсників 
навчальних закладів, медпрацівників, куди людина зверталась час від часу за 
медичною допомогою, а також і санаторій, де колись ви перебували, сусідів по 
кімнаті тієї санаторії. Випадкових знайомих на пляжі, готелю та дорожніх зна-
йомих тощо. 

При такому способі всебічного вивчення людини, що перебуває під слід-
ством, здавалось би, можна дійти істини, але насправді це зовсім не так. Це го-
нитва слідчих КДБ, це їх псярські пошуки потенціяльних свідків, щоб «зробити» 
справу на людину, що вже вони її тримають за ґратами. Допити цих упольо-
ваних свідків не завжди протоколюються слідчими, частіше розмови ведуться 
«вхолостую» і на «измор» допитуваного, вишукуючи «слабкі» місця в самого 
допитуваного з його «помилок», біографії, квартирних труднощів чи в навчан-
ні, чи улаштуванні на роботу або дитини в ясла тощо. У опитуваного найпе-
рше вияснюють усе про нього безпосередньо, натякаючи на готовість подати 
дійову допомогу в скрутних питаннях, що людині буває не під силу розв’язати 
самій без допомоги зовні. КДБ всесильне, їхні можливості безмежні – в цьому 
кожен може переконатися, зіткнувшись з ними на вузьких дорогах (за поступ-
ливість, послужливість свої обіцянки КДБ реалізує щедро). За інформацію, спів-
працю компенсують грошовими нагородами (шляхом грошових переказів), 
просуванням по службі, позаконкурсним вступом до вузів, поновленням ви-
ключених неуспішників тощо. 

У загальній атмосфері страху й унаочненого беззаконня, намацавши в 
допитуваного його «слабинку» і слабодухість, слідчий підкаже характер і зміст 
угодного слідству протоколу, на додаток перекручуючи свідчення. Такі свід-
ки часто-густо після написання протоколу ходять, як у воду опушені, пере-
живаючи своє моральне падіння. В судовому слідстві часто ці свідки відмов-
ляються від попередніх свідчень, себто в стінах КДБ записаних. Проте суддя 
(звичайно, спецсуддя, бо весь склад суду, і прокурор, і адвокат – всі вони йдуть 
з позначкою «спец» і кожен зі своїм «досьє» правовірного, що відповідною 
установою перевіряється і затверджується) не хоче брати їхньої відмови під 
увагу. Він відкриває протокол, сам зачитує їхні свідчення. А коли після цього 
свідок відмовляється, він кличе такого свідка до судового столу і примушує 
сердегу прочитати вголос, мовляв, ви грамотні, ану читайте самі те, що ви го-
ворили й підписували. Свідок читає мимрячи... Суддя голосно: «Підпис це ваш, 
я питаю?» 

Треба пам’ятати, що такий судовий «розбор» справи відбувається в закри-
тому судовому засіданні в атмосфері однобічности і безголосся. Навіть охоро-



 77 

на «порядку» під час слухання спецсправи здійснюється міліцією спецукомп-
лектування, яка ні душі не пропускає не лише в залю суду, а й у коридор, а часом 
виганяє геть з приміщення суду на вулицю зі словаки: «Власть на местах, ваши 
жалобы силы иметь не могут». 

У такий спосіб в справі Олеся були притягнуті чи не всі свідки. Подаю 
для прикладу кількох: 

1. Дутчак В. – біолог за освітою, лікував від рака, притягався прокурату-
рою за знахарювання з припиненням справи. Лікував і мене, в зв’язку з чим це 
знайомство було використано слідчим А. Андрієвським. Дутчаку було обіцяно 
за «угодні» свідчення припинену справу не піднімати. 

Дутчак свідчив про висловлювання Олеся з питань самостійної України 
та вирівнювання її кордонів з метою етнічної компактности населення. У від-
повідь на адвокатське: «Так за радянською конституцією за висловлення не ка-
рають» Дутчак розгублено звернувся до суду: «Так випустіть його...». 

2. Микола Варґатий – однокурсник Олеся з медінституту, з призначенням 
у військову частину. Угодні свідчення він підписав аж на третьому допиті під 
тиском слідчого і прокурора Макаренка. Йому загрожували, що в разі він не 
підпише, на нього чекає військовий суд, коли, мовляв, його товариш Сергієнко 
відбуде незначне покарання. А після підписання його заставили відвідати ма-
тір Сергієнка, посадивши в машину, відвезли на станцію до потяга... 

Від попередніх свідчень відмовилась на суді і викладач катедри філософії 
медінституту в зв’язку з перекручуванням і невідповідністю. Такі приклади 
можна було б продовжувати не лише в справі мого сина, вони є характерними 
для всіх спецсправ судових, інсценувань періоду 1971-1972 років у Києві. 

Здійснені вони були суддями: 
1. Мацько (дістав підвищення з переведенням до Верховного Суду УССР). 
2. Дишель. 
2. Цупренко (також підвищений, працює заступником голови Верховного 

Суду УССР. 
Запис усіх спецсудових засідань секретарем Тамарою Кухарською прова-

дився не стеноґрафічно, з подальшим редаґуванням протоколів суддями і їхні-
ми помічниками на свою користь. 

Адвокат Сергій Мартиш перед виголошенням своєї промови захисту на 
перерві у судейських кулуарах, звертаючись до своїх опонентів, жартував: 
«Хлопці, ну тепер мій виступ – ви ж мені принесіть хоч передачу» – підтверд-
жуючи істину, що в кожному жарті є зерно правди. 

І навіть у такій ситуації захисник просив виправдання Олеся Сергієнка, 
оскільки судові матеріяли не давали жодних підстав до його засудження. 

Адвокат Мартиш, спокушений в казуїстиці «народних» судів, наголосив 
своєму підзахисному Олесеві про можливі перекручення в протокольних за-
писах, тож Олесь зажадав їх перечитати, скориставшись зі свого права. Але, 
як Олесь переконався, перекручення і фальсифікації переходили всякі межі. 
Аж через місяць на вимогу сина дали перечитати судові протоколи в присутно-
сті секретаря Кухарської, і він написав протест, якого ніхто не почув і не взяв 
під увагу – так на практиці виглядала юрисдикція «народних» судів! 

На допит у КДБ викликали і мене, і дружину Звениславу Вівчар (має ди-
тину, батьком якої є Олесь Сергієнко) як свідків! Обидві ми відмовились іти 
на виклик. Я з причини відрази до тієї установи, що заподіяла мені непоправ-
не лихо, а невістка через хворобу немовляти, що його не можна було звіряти 
на чужі руки. Писали про це заяви. Слідчий Андрієвський допитував мене кі-
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лька разів удома. Був ввічливий, навіть вставав, коли я заходила до кімнати. 
Одначе зовнішня миролюбність не стала йому на заваді рити мені і синові 
яму. Якось він спитав, не зважаючи на моє підірване здоров’я і похилий вік: 
«Скільки років покарання ви могли б відбути?» 

Не хотів Андрієвський допитувати Звениславу в домашніх умовах, страх 
як противився! Бо Олесів покій, бачте, не створював атмосфери страху, тієї 
специфіки сумної слави їхніх кабінетів – дух Олеся немов брав під захист своїх 
домочадців! 

Тоді Андрієвський надумався возити Звениславу на допит у сусідню се-
редню школу (він уже встиг з дирекцією домовитись!) – невістка заперечила. 
Мефістофельським реготом звучала така пропозиція, глумом над просвітніми 
інституціями: співпраця шкіл з карателями? Який «високий» політичний прин-
цип визнає радянська школа! 

Навіть після закінчення синового слідства викликали мене повістками до 
КДБ в «качестве свидетеля». Знову писала їм заяву: «Справа мого сина вже в 
суді, і як свідка може мене кликати лише суд. Я не можу бути свідком у справі 
інших підслідних людей». 

Врешті-решт пішла я на виклик слідчого ляйтенанта Ткача: боялася бути 
ошуканою. За два дні був призначений суд над Олесем – могли мене силоміць 
посадити в машину і відвезти на допит саме в той час, коли я повинна була 
бути бодай під стінами тієї судової храмини, де мали учинити беззаконня над 
моїм сином іменем народнього суду!  

СПРАВА ПРОТИ ОКСАНИ МЕШКО* 

Акту насилля над собою могла я сподіватися щохвилини після вчинено-
го наді мною знущання 22 травня 1972 року. В цей жалобний день перевезен-
ня тіла Тараса Шевченка з Петербургу до Канева, що став традиційним для 
київських демократів, ішла я Шевченківським бульваром, несла в руках три 
червоні пишні півонії. Ішла не кваплячись, задумана і сумна... І коли минула 
вулицю Рєпіна, близько тротуару шурхнула і зупинилась велика чорна лиску-
ча машина, а з неї вискочило три молодчики. Один з них приязно гукнув: «Ок-
сано Яківно, добридень, ви мене не пізнаєте?» І миттю втягнув мене в середину 
машини. Я опинилася скраю, схопилася з місця, висунула тулуб скорчившись 
і поклавши руку на дверцята галаснула: «Люди добрі, рятуйте»! Люди квап-
лячись проходили мимо... Хтось із молодчиків схопив мене за стегно між нога-
ми – інстинкт запрацював. – Я сіла, дверцята з грюкотом зачинилися і ми по-
їхали... 

Мене спитали:  
– Ви знаєте, хто ми такі? 
– Ні, не знаю. 
– Ми з КДБ. 
– Так чого ви мені не сказали, хто ви, на розі вулиці Рєпіна? Я була б 

сама сіла та й поїхала з вами. 
– А що ви подумали? 
– Я думала, що мене вкрали і що за день-два у вітринах міліцейських 

районних дільниць висітиме оголошення з моєю фотокарткою: «Допоможіть 
знайти людину». 
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Тим часом ми під’їхали до КДБ на Володимирську, 33. Той, що призна-
вався до мене як знайомий, заскочив на хвильку в фасадні двері головного 
корпусу і вийшов з невеликим папірцем, потім ми завернули за ріг і на той 
магічний папірець легко розчинилася важка кована брама в двір внутрішньої 
тюрми КДБ з Ірининської вулиці. Розчинилася і зачинилася, як колись, 19 
лютого 1947 року, коли вона мене поглинула – молоду матір, повну життя й 
енергії... 

Машина зупинилась вгорі біля знайомого мені слідчого корпусу, ввели 
мене по тих самих східцях на другий поверх. У слідчий корпус можна було 
мене завести з вулиці через службовий вхід, залишивши машину на вулиці, і 
не конче була потрібна ця процедура з перепусткою. Навіщо це? – думала я 
собі. – Арешт? – Цілком можливо. Адже для цього не треба ніякого злочину. 
Досить того, що перебуває під слідством мій син. Окрім того, я маю і власні 
«провини»: кілька років я на громадських засадах улаштовувала літературно-
художні вечори в клюбах на українську тематику. Чи страшно мені? – Ні. Чи 
жаль мені? – Ні. Просто невчасно – важко буде Дзвінці з немовлям. І мені так 
дуже хотілося ростити свого внука, маленького Устика... Страшно защеміло 
серце і щось метнулося в мені непримиренністю проти цієї незмінно діючої 
пекельної машини перемелювання людських доль, нищення духовно живих 
людей. 

Без страху і відчаю, не чекаючи на ласку, я була готова на такий свій кі-
нець – кінець догідний. Той, що вкрав мене з вулиці, оголосив у своєму кабі-
неті, що віднині він є мій слідчий (був це майор Дідух). Він дістав з шухляди 
стос паперу, рвучко посунув мені на маленький столик (мене посадили за сто-
лик допитуваних!) і наказав: «Пишіть пояснення на вилучені у вас антирадян-
ські матеріяли та документи». (Це речення – їхній стереотип. Так вони імену-
ють все, що вилучають на власний розсуд). – «Які?» – спитала я. Майор став 
зачитувати з аркуша, на якому були списані вилучені у нас суто літературні 
статті Василя Стуса, Євгена Сверстюка, Зіновії Франко про свого діда, вірші 
Ліни Костенко, Станислава Тельнюка, Миколи Холодного, Василя Симонен-
ка та заяви, в різний час відправлені офіційним радянським установам з при-
воду арештів політв’язнів та суду над Валентином Морозом, підписаних 
священиком Василем Романюком, Іваном Дзюбою і письменником Антонен-
ком-Давидовичем. Промова Олеся Гончара, виголошена ним на своєму юві-
лейному вечорі. «Хата» О. Довженка тощо. 

Відсунула я стос паперу в бік свого нового слідчого і попросила найпе-
рше викликати когось старшого за нього або начальника слідчого відділу КДБ 
для оскарження безпрецедентного випадку насильства та глуму, вчиненого 
наді мною в Києві, в самому його центрі, серед білого дня. І ніяких розмов 
бути не може, доки не буде виконана моя умова. Він чіплявся, говорив безу-
гаву, погрожував. Я посунула на бік квіти, що в’янули на кагебістському сто-
лику, замість того, щоб прикрашати постамент Кобзаря, положила голову на 
схрещені руки на столі і перенеслась думками до пам’ятника Тараса, куди 
мені було невільно йти; до Олеся в тюремну камеру і до всіх його соузників – 
моїх добрих і шанованих знайомих, до тих людей з широким духовним сві-
том, по-блюзнірському поламаних чорною неміччю... 

Моя реакція збила з пантелику слідчих (в кабінеті сиділо їх ще двоє, чи 
не сторожів?) – вона не відповідала відведеній мені ролі за їхнім сценарієм 
застіночних майстрів. 
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Начальника довго не кликали, а я його домагалася. Мовчала на всі ті не-
долугі питання. Через три години прийшов начальник Олег Миколайович (прі-
звища не сказав), вислухав мою пристрасну скаргу, сказав, що «хлопці вико-
нували завдання» і що тепер відвезуть мене додому. Я заперечила, мовляв, сама 
піду: дороги не питати. 

– А що, як ви завернете туди, куди ви йшли? – спитав Олег Миколайович. 
– Ні, вже пізно – відповіла я. 
– Вас відвезуть. 
– Не сяду я в ту машину, де мені чинили екзекуцію. Коли не ймете віри, 

хай проведуть до тролейбусної зупинки, але щоб не йшли зі мною поруч, краще 
позаду, за своєю звичкою. 

Вивели мене в тюремний двір, залитий матовим світлом і сторожкою 
тишею. Поодалік виднів 4-поверховий будинок тюрми з вікнами, зашитими 
жалюзями, непроникними для денного світла і для людських очей. Оточений 
кругом камінням і ницістю бездушною, сам з цегли, стояв непоказний і почо-
рнілий їхній хлібодар. Скільки він ще простоїть? 

Знову запропонували мені сідати в ту ж саму машину. Я відмовилась, 
посилаючись на розпорядження Олега Миколайовича. Стали погрожувати, що 
відвезуть у міліцейську дільницю. Дідух каявся, що не повіз мене саме туди. 
Я наполягала, що не поїду, але охоче піду пішки в їхньому супроводі у Ленін-
ський відділ міліції, щоб подивитися, що ж там сьогодні робиться, з добрими 
людьми зустрітись у міліції, коли заборонено біля пам’ятника Т. Шевченка. 
Почали переконувати, що звідси мене можуть випустили тільки в машині, 
оскільки я в ній приїхала. На безглуздя я відповіла, що можу йти попереду 
машини, ззаду чи збоку, навіть сісти зверху, але не в машині. 

Отак торгуємось біля машини – вони напівголосу, а я нормальним. Го-
лос лунко відбивається в колодязі, на мене шикають, з тунельного коридору 
воріт, що охороняються, з воріт час від часу випливає озброєна постать варто-
вого і зупиняється на це диво. 

Я оглядаю цей пам’ятний мені двір новітнього середньовіччя. Заасфаль-
тований, спадистий. Підгірка в напрямку «слідізолятора» упирається у терас-
ку. Не було її тоді. Не було й того дерева з фруктовою кроною. А й справді, 
що то за дерево? – Пішла я вгору, перетинаючи двір, прямо до дерева. На мене 
бентежно зашикали ті «хлопці»: «Не йдіть, не можна». Я зірвала листочок і 
повернулась до гурту слідчих біля автомашини. Хтось глузливо спитав: «Хоче-
те зберегти собі на пам’ять?» 

– Ні, хочу вдень роздивитися, що це за дерево, що виросло в неволі?! 
Страшно бути в цьому дворі, та не було мені лячно: в цих тюремних сті-

нах був мій син, були люди, що волею-неволею стали на прю, протиставивши 
канібальству лише свій дух. 

Вже о першій годині, коли міський транспорт перестав функціонувати, 
за розпорядженням котрогось із начальників і за моєю згодою відвезли мене 
додому. 

Отак уникаючи повторення насильства, пішла я в КДБ на виклик капітана 
Ткача. Цікавились моїм знайомством з лікарем Миколою Плахотнюком (Лікар-
фтизіатр, організатор першого вечора В.Симоненка, мітингу 22 травня 1967 р. 
біля памיятника Т.Шевченку. Заар. 12 січня 1972. До серпня 1976 – Дніпропет-
ровська спецпсихолікарня, далі Казанська. – Ред.), хапалися за дрібнички і 
щось викручували. Графин з водою стояв на столику поодалік. Встала я, щоб 
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напитися, і з вікна побачила Івана Дзюбу спиною – його вели зі слідства в 
тюрму. Йшов він чи не нарівні вікна, заклавши руки за спину – статний, пря-
мий, з піднесеною головою... Поруч нього низенький конвоїр немов зумисне 
підкреслював величність Іванову і пародійність його становища. 

І блискавично згадалося мені, як задовго до цих репресій Олесь Гончар з 
батьківською інтимністю назвав Івана Дзюбу «наш академік» у присутності 
московського гостя з «братньої» РСП (Республіканської спілки письменників. – 
Ред.). Що він сказав би тепер? Що вони, себто наша письменницька еліта, 
знають з тих подій, що відбуваються за закритою завісою? 

Я схвилювалася і вголос висловила обурення, що, мовляв, академіка при-
мусили закладати руки за спину. Ткач у свою чергу обурився з моєї «невихо-
ваности», що він «так не дозволив би собі поводитися в моєму домі». 

– Хіба це я у вашому домі чи в гостях? – спитала я. – Я в КДБ. Це є наше 
спільне надбання, тому й відповідна поведінка. 

Ткач сердито встав і стільцями відгородив мені доступ до вікна в тюрем-
ний двір, продовжуючи товкти воду в ступі. 

Це був той самий слідчий В. Ткач, що пізніше запхав лікаря Миколу Пла-
хотнюка в психіятричну тюрму м. Дніпропетрівського на примусове лікування. 

За кілька годин зайшов Сірик – другий слідчий, що проводив справу На-
дійки Світличної. 

Була я вже надмірно втомленою і ще більше розтривожена, але Сірик по-
вів мене по довгому коридорі в свій кабінет, і знов на допит. І... привів у крайній 
невеличкий кабінетик – той самий кабінетик мого колишнього слідчого Куцен-
ка, з бічним вікном, куди я колись скошувала очі, шукаючи голубу латку з нашо-
го безпросвітного українського неба... 

– Ну, треба було саме таку болючу екскурсію?!.. 
Я пішла прямо до вікна... «...Забудьте, не пам’ятайте...», – вчувалося з «на-

путственного» прокурорського слова полковника Захарченка при реабілітації. 
І я думала, що я забула під намулом часу в шістнадцять років! Аж ні, не забу-
ла! Не дають забути. 

(Це вже була пообідня пора, і вели на допит Володимира Рокецького – 
25-річного, коренастого, кучерявого хлопчину, фізично міцного, що йому бу-
ли незнайомі жодні болячки. У всій його поставі, виразі обличчя було радісно-
бадьоре сприйняття цього моменту, холи він ішов під сонцем і відкритим не-
бом, нехай і кріпосного тюремного двору. І руки назад, а уста були стулені до 
свисту – фі-фі-фі. Я не була б здивована, почувши цей хлоп’ячий свист...). 

Попросив Сірик сісти за столик біля свого столу. А в кутку стояв ще один 
невеличкий «пюпітр». 

Я спитала:  
– Отой у кутку – Надійчин столик? – То дозвольте я сяду там, щоб їй ле-

гше було перебувати ваші допити. Перекажіть їй, що «не такий чорт страш-
ний, як його малюють». І хай на цьому столі залишиться стебельце холодної 
м’яти для Надійки від жінки, що перебула подібну лиху годину. 

– Ні, заберіть, не можна, – заборонив Сірик. – Тут прибиральниці будуть 
прибирати, викинуть. 

– Ну, то я один листочок м’яти заховаю в щілину зі споду, а ви їй зага-
дайте загадку, хто його для неї залишив. Вона відгадає. 

Слідчому Сірикові підставою для мого допиту були вилучені в Надійки 
під час трусу наші особисті листи та копії заяви з питань громадського життя, 
заяви на захист політичних в’язнів, підписані громадянами в різний час і ад-
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ресовані в офіційні радянські установи. В тлумаченні КДБ ці матеріяли наби-
рали чинности «крамоли». 

Після 7 годин виходила я з цієї «авторитетної і об’єктивної» установи, 
переконавшись (в котрий раз!), що якою вона була, такою і залишилася, з при-
таманними їй методами, критеріями, українофобством і душевною низькопроб-
ністю. 

Ось наприклад: 
1. Думки підполковника Київського КДБ Ганенка, висловлені ним вголос 

4 лютого 1972 року під час другого трусу: 
«Еще сегодня, идя к вам, просмотрел ваше архивное дело. Ведь вы были 

наказаны не только – как вы утверждаете – за инкриминируемые вам намере-
ния убить Н. Хрущева, но были изьятые книги, имели место и разговорчики». 

З цього випливає таке: 
а) В архівах КДБ і понині зберігаються «справи» реабілітованих як ма-

теріял доказовости провини; 
б) Вилучені в мене книги – «Історія України» Михайла Грушевського 

видання 1917 року і повість історика М. Костомарова «Кудеяр» з часів царю-
вання Івана Грозного – мені не тільки не були повернені як незаконно вилу-
ченні, вони і нині для КДБ служать за доказ моєї безсумнівної провини. 

2. Діялог зі слідчими КДБ під час третього трусу, проведеного через 2 
роки після арешту мого сина Олександра Сергієнка 20 грудня 1973 року. Ма-
йор Ткач вилучив примірник /книжки/ М. Драй-Хмари «Вибране» видання 
1969 року на тій підставі, що в книзі було вписано рукописом 2 вірші: 

Присвята українським письменникам, реабілітованим посмертно в 1956 
році (з приводу виїзної сесії Верховного Суду Української ССР, що прису-
дила до розстрілу більше двох десятків українських письменників у місті Києві 
17. ХІІ 1934 року); 

Вірш М. Драй-Хмари «У кам’янім мішку», написаний ним у тюрмі, що 
не ввійшов до збірки. 

Питаю слідчого Ткача:  
– Навіщо ви вилучаєте цю книгу? Вірші ці засуджують добу беззаконня 

сталінських репресій – розстріляні письменники всі реабілітовані. 
– Вони були засуджені законно по ділах своїх, – відповідає полковник 

Швець. 
– То ви сталініст, полковнику? – питаю я. 
– А невже ж ви, Оксано Яківно, будете заперечувати, що вони діяли не з 

націоналістичних позицій? – відповідає старший ляйтенант Савуляк. 
– І ви, ляйтенанте, сталініст? – жахаюся я. – А хто з вас, тут присутніх, 

не сталініст? 
Усі мовчать, продовжуючи нишпорити по книжкових шафах та паперах... 

Відповідальний за відділ КДБ Ткач не реаґував, здавалось би, на реакційні суд-
ження своїх співробітників, слідчих. Співробітники КДБ відгороджуються від 
сталінської міністерської Держбезпеки – Цибкових, Попових, Куценків, Кли-
менків. Чисто формально, без почуття сорому, більше для «годиться», і саме 
через ту закаляну репутацію своїх попередників Цімохів, Григор’євих, Берез, 
Суприяновичів. Воно й зрозуміло. Не карали їхніх попередників ні народними 
судами, ні військовими трибуналами, ні осудом громадським. Злочинна діяль-
ність у державних масштабах усуненого Міністерства державної безпеки м’яко 
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спущена на гальмах і винесена за дужки офіційного формулювання «ліквіда-
ція культу особи і його наслідків». 

Армії «жерців» усього культу забезпечили працевлаштуванням в радян-
ських установах та культурно-масових інституціях зі збереженням привілеїв, 
«робочого» стажу КДБ, передчасного виходу на пенсії. Вчорашнім прокуро-
рам, слідчим, суддям – роботу захисників-адвокатів в юридконсультаціях. 

«Нова» ґенерація КДБ Пивоварцевих, Турчиних, Пастухових, Пархомен-
ків, Кольчиків, Ганенків, Андрієвських, Дідоре, Савуляків, Ткачів, Шевців – 
на один копил шиті, як і їхні попередники, і відхрещуються вони від тих ді-
янь у такий спосіб: «Те ваше лихо не ми чинили, ми до нього не причетні». 
І роблять знову те саме, що й ті робили... Понижені до стану Комітету при 
Раді Міністрів, вболіваючи за втраченими позиціями, для зміцнення свого ста-
новища в державі вони баско відкрили нову сторінку репресій, арештів, гоні-
нь, акцентуючи на Україні в роках 1971-1972. І щедро сиплються на них під-
вищення по лінії військових чинів: вчорашній ляйтенант вже капітан, капітан 
доскочив до майора, майор – підполковника, і червоніють ґенеральські лямпа-
си в цьому антинародному «ополченні». 

Так само по східцях підвищення піднялися спецсудді, провівши всі по-
літичні процеси за закритими дверима, в атмосфері цілковитої таємности і 
беззаконня, з посиленою охороною «порядку» спеціально укомплектованою 
вартою. 

Судові процеси «особливо небезпечних державних злочинців» провадяться 
без огляду на заборону Конституції і суперечать нормам процесуального і кар-
ного кодексів, з порушенням соціялістичної законности. 

А адвокати? Адвокати для захисту звинуваченого за ст. 62 КК УРСР 
(стаття ця йде по градації «особливо небезпечні державні злочинці»). Родичі 
позбавлені права вільного вибору, бо його призначають. Так, призначають! Чор-
ним по білому цього ніде не прочитаєте, ви зіткнетеся з цим віч-на-віч, так би 
мовити, практично. Механізм його надто спрощений – вас пошлють у Прези-
дію обласної колегії адвокатів, щоб там «виділили» захисника. Виявиться, що 
там є куценький список адвокатів, «допущених» до спецсправ. Вам запропо-
нують котрогось із цього числа. На вашу вимогу, як люб’язність, можуть за-
пропонувати два, три прізвища. У Київській обласній колеґії в 1972 році такий 
список складався з 17 адвокатів, хоч 7 чоловік з них були балястом у списку, – 
вони вже не виступали в таких процесах. Після участи в спецпроцесах неза-
баром кількох адвокатів було позбавлено «допуску», в тому числі: 1. І. Єжова, 
2. С. Мартиша, 3. І. Руденка, 4. М. Марченка та інших. 

У 1973 році відбулися пертурбації в самій Президії колеґії адвокатів – 
голову Купришіна зняли з роботи. 

Адвокат у політичних процесах – цей, може, є найбільш уразливим міс-
цем і найжалюгіднішою фіґурою – він позбавлений будь-якого впливу на хід 
справи. І навіть коли він займає позицію плебейського невтралітету, після його 
участи в одному чи двох процесах його допуск касується. Захист підзахисного 
сходить нанівець, а роля адвоката – до порожнього місця в квартеті нечестивих. 

А ще над ним тяжіє його досьє вибранця правовірних, що остаточно па-
ралізує його право і волю до захисту в рамках закону. 
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ІВАН ДЗЮБА 

16-го травня 1974 року домовилась я про зустріч з І. Дзюбою (Дзюба 
Іван Михайлович, нар. 26.07.1931, один з лідерів шістдесятництва. Автор 
книги «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (1965). Заарештований 18.04 1972; 
11-16.03 1973 засуджений Київським обласним судом за ч. 1 ст. 62 КК УРСР 
до 5 р. таборів і 5 р. заслання. У жовтні 1973 звернувся до Президії Верховної 
Ради УРСР з проханням про помилування. Звільнений 06.11 1973. Літератур-
ний критик, академік НАНУ, міністр культури України в 1992-94 рр., лауреат 
премії ім. Т.Шевченка 1991 р., Герой України). 

Чекаючи на нього біля /станції метро/ «Більшовик», почувала себе мора-
льно так, що вже гірше не можна. Не уявляла собі, як я з ним тепер зустрінуся? 
Його «каяття» (надруковане в газеті «Літературна Україна» від 9 листопада 
1973 року) знецінювало його як особистість і людину проґресивного світогляду, 
вистояних політично-громадських переконань, як людину загалом... Актом 
письмової відмови від того, що було його органічною суттю, кидав плямисту 
тінь і на честь української подвижницької творчої інтелігенції – тоненького 
прошарку ґенерації шістдесятих років. Видираючи тіло з тюрми – в заставу 
Іван залишив в каґебістських пазурях душу, свій творчий потенціял і своє май-
бутнє. Отож у суворих судженнях бувалого «зековця» не лишала я для Івана 
Дзюби найменшої часточки пробачення. 

В минулому належав він до людей, щиро шанованих серед української 
громади. Заслуженою повагою користувався від людей, які його знали особи-
сто і які не знали, але чули про нього, хто читав його роботу «Інтернаціоналізм 
чи русифікація?». Твір цей набрав широкого розголосу і популярности серед 
людей різних верств і фаху на Україні й поза її межами. 

Знайома з ним була я кілька років. Став він мені ближчим після тих роко-
ваних арештів – одного спільного дня 12 січня 1972 року майже для всіх! З то-
го кола людей на волі залишився він один. Відчай і розгубленість гнали мене 
до цієї принадної спокійно-урівноваженої людини – йшла за тим словом, що 
додавало мені снаги. 

У лютому 1972 року на черговий мій прихід Іван сказав: «Вважайте, що я 
вже там, лише ночую дома». І це була правда. Хоч не був він заарештований 
12 січня, після обшуку взяли його лише на десятигодинний допит, але з того 
дня кликали в КДБ на допит майже щодня, включно до арешту. Ці «пільги», по-
дейкують, були через прихильність до нього Петра Шелеста, бо робота «Інтер-
націоналізм чи русифікація?», з якою Шелест був обізнаний у 1965 році, ще не 
була визнана академекспертизою за «антирадянську». І навіть коли його були 
звільнили з редакції «Дніпро» в цей період допитів, за втручанням П. Шелеста 
був поновлений на роботі. 

Коли (16 травня 1974 року. – Ред.) вийшов І. Дзюба з метро, наближаю-
чись до мене, я пильно вдивлялася в те нове, що, безперечно, в ньому з’явилося. 
Чи то прибитість, чи ніяковість, а, може, гіркота від усвідомлення нашого спі-
льного лиха і його (Іванова) особиста ганебна доля. Говорили ми чотири годи-
ни, ходячи в цьому районі. За нами йшли філери. Я оглядалась. Іван не звертав 
уваги на це охвістя і мене попросив не зважати. 

Розказала йому про тяжкий стан здоров’я Олеся, що гине у Володимир-
ській тюрмі за прочитання книги «Інтернаціоналізм чи русифікація?», за ті 
читацькі зауваження на берегах її перших 33 сторінок, а сам автор ходить на 
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волі... Дала перечитати клопотання М. Стельмаха до Верховного Суду УРСР 
про перегляд справи Олеся. Потрібно б додати письмове спростування про ін-
криміноване синові «співавторство» в Дзюбиній праці, оскільки головного свід-
ка в цьому пункті звинувачення – Дзюбу – обласний суд не допитував. 

Іван твердо згодився, стверджуючи слушність його свідчень, і обіцяв 20 
квітня (Мабуть, травня? – Ред.) передати мені свою письмову заяву. 

Після того я спитала чи він що-небудь знає тепер про своїх товаришів, 
короткочасних союзників? 

– Ні, майже нічого. До мене ніхто не приходить, тільки аноніми шлють, – 
відповів Іван. 

Я дала йому перечитати уривок з листа Євгена Сверстюка від квітня 
1974 року, де було й таке: «Тепер щодо мене, чи добре мені? Мені й не пови-
нно бути добре. Мені й повинно бути найважче – це міра моєї душі. Вона по-
требує повної чаші. Тут є смисл... Послідовність є в тому, щоб бути тут. Най-
важче, коли голим тілом дотикаєшся до зашкарублих ярликів, що переймено-
вують увесь світ узвичаєних понять, у яких відстоявся людський дух...» 

Іван перечитав уважно і мовчки повернув листа. 
– Ось як Євген розуміє цю ситуацію. Чи вам не звучить докором, озива-

ючись до людської гідности? – спитала я. 
Хоч Іван мовчав, але відчувалось, що йому було тяжко. 
Спитав про Надійку та Івана Світличних. 
– Усі хворіють, усім тяжко. І їм теж хочеться жити. Вони всі мають ро-

дини, дітей, а чоловіки молодих жінок... Ви тільки батько, а Надійка – мати. 
Матерям набагато тяжче. 

Іван все мовчав. 
– І як ви тепер себе почуваєте? – питаю. 
– Погано мені, – тихо відповідає. – І не все від мене залежало. 
– Як ви могли таке зробити? – знову його питаю. 
– Що я зробив? – звернувся до мене. 
– Це не та відповідь, Іване Михайловичу! Хочете знати, що кажуть про 

вас добрі люди? 
– З анонімок знаю, – каже, – закидали ними. 
– Вибачайте, – я кажу не про тих людей, що вам пишуть. Я маю на увазі 

інших. Вони вам скажуть прямо і чесно, не вдаючись до анонімного осуду. 
Буде час, почуєте. 

– А хто це, про кого ви говорите? – зацікавився Дзюба. 
– Я не буду називати їхніх прізвищ, їх чимало. Вони належали до ваших 

шанувальників і мають вплив на громадську думку. 
– Скажіть, прошу, мені цікаво, Оксано Яківно! 
– Ніхто не залишився байдужим до вашого «каяття». Для багатьох це 

було несподіванкою з тяжкими наслідками, з пережиттям, а для декого до по-
трясіння. Зловтіха мала місце у ворожому середовищі і «тій» установі, кому 
треба завдячувати... 

Висловлювання і думки на цю подію можна поділити на кілька груп, 
а головніші такі (в дуже лаконічному їх викладі): 

1. Нехай Дзюба переконає нас у тому, в чому він сам переконався. Споді-
ваються, що ви прийдете до абсурду в тій праці, що взялися написати за конт-
рактом під назвою «Tertium non datum». 

2. Праця «Інтернаціоналізм чи русифікація?» І. Дзюбі, і нікому більше не 
підвладна, її ніхто не перекреслить. Вона своє зробила, і наслідки її позитивні. 
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Залишиться вона живим документом нашої глухонімої доби. За це Іванові Дзюбі 
спасибі. 

Щодо Іванового «каяття» – воно перекреслює його самого як громадську 
одиницю, а в ній людину. 

3. Всі Іванові спроби умотивування свого вчинку з фіналом «каяття» – це 
суцільна ницість, відсутність почуття громадської відповідальности в такий кри-
тичний момент. 

Між тюрмою і духовним небуттям він вибрав останнє. 
4. Все, що тепер говорять про І. Дзюбу, цілком заслужене ним, оті всі епі-

тети, аналогії з персонажами української еліти, котрі в часи сталінського лихо-
ліття в тюремному мішку писали власною кров’ю «каяття». А Г. Епік, наприклад, 
залишив «літературний пам’ятник» граничного морального падіння. 

Часи змінилися, а Дзюба з таким запізненням повторює заяложені «па». 
Проте до того давнього Івана Дзюби воно ніби не прикладається! Так важко 
втрачати людину. Здається, що ось він прийде до кожного в дім своїх колишніх 
друзів і скаже те, що від нього чекають... 

– Я не можу набиватися, – перебиває мене Дзюба, – хто до мене прихо-
дить, тому я радий. 

– Кажуть, що ваш лист-каяття не вашого пера робота? М. Холодний (Холо-
дний Микола, поет-шістдесятник. Заар. у січні 1972, звільн. у червні. Покаянна 
заява «На терези совісті» від 4 липня 1972 року опублікована в газеті «Літе-
ратурна Україна» 7.07. 1972. Нині живе в м. Остер на Чернігівщині. – Ред.) при-
знається, що з запропонованих йому кількох варіантів він вибрав «кращий», – 
допікаю йому. 

– Ні, то неправда. Лист писав я сам. Писав щиро, бо я багато чого переду-
мав у тюрмі. Чому ніхто не хоче вірити – ви всі, КДБ і ЦК КІІУ? – сказав з при-
тиском. 

– Ви ще питаєте, чому? Не вірю я, що ви писали «щиро», – кажу Дзюбі. 
– Чому ви мені не вірите, Оксано Яківно? Ви мало знали моїх плянів, до 

чого я готувався в молодості своїй, ще до того впливу. 
На щось він натякав, а я не спитала в нього відразу, а потім забула: так 

було всього багато. 
– Щоб повірили, Іване Михайловичу, у щирість того «каяття» – як ви 

кажете, – треба було спочатку вам відбути присуджені 5 років покарання. Те-
рмін був відносно маленький, чого ви злякалися? Треба було побачити смале-
ного вовка зблизька, отоді вже й каятись. Могли б вам після цього повірити. 

– Я й сам так думав спочатку, – каже Дзюба, ніяковіючи. 
– Та й чого ж ви нього не зробили?.. Мовчите? Бо ви не збиралися сиді-

ти в таборі. Ваш суд – то інсценізація. Дехто з присутніх на процесі (їх орга-
нізовано привозили з Н. Д. установ (Мабуть, з науково-дослідних установ. – 
Ред.) за вибором спецчастини) розповідав, що ви дуже льояльно трималися, 
дякували слідству, КДБ, ніби ви розгубилися, коли у вироку було зачитано 
п’ять років таборів. Всіх арештованих того набору КДБ схиляло до каяття, 
проте, за винятком вас чотирьох з Зіновією Франко (Виступила з покаянною 
заявою по телебаченню, її опублікувала газета «Радянська Україна» 2 березня 
1972 р. – Ред.), М. Холодним та інженером Селезненком (Леонід Селезненко, 
покаянна заява опублікована в липні 1972 р. в «Літературній Україні» та «Ро-
бітничій газеті». – Ред.) ніхто не схотів такою ціною купити собі свободу. 
Будете ви жити, себто спати і їсти, і знайте, вже нічого більше путящого не 
напишете. 
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– Чого ви так думаєте? – з притиском запитав. 
– Бо ви це й самі добре усвідомлюєте, – відповідаю. – Як ви могли так, 

Іване Михайловичу? – питала я з острахом після довгої павзи. 
– Оксано Яківно, нас було так мало. Ну, скільки нас було, 300 чи 700?! 

Від мене хотіли того, чого я не міг: мене перетворили на божка, – говорив бо-
лісно Дзюба. 

– Ви помиляєтесь, – кажу йому, – хто робив з вас божка? Люди найбли-
жчого дружнього вам кола належали до тих, що «не сотвори собі кумира». 
Інші – їх багато – вас дуже шанували, але не обожнювали. Хто прочитав ва-
шу книгу «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Люди вам невідомі, кількість 
їх поза обліком, природньо, їхньої думки ви не знаєте. Я припускаю, що серед 
цих читачів могли бути й такі. Бо комусь ви відкривали очі, комусь заясніла 
обпльована ідея. Ви розсували людям горизонти, відновлювали національну 
гордість. 

Ви кажете, «нас було мало». Як це страшно звучить у ваших устах, бо 
хто ж, як не ви, знаєте причину малочисельності національно свідомих на 
Україні? Чи таке усвідомлення вами цього факту треба розуміти як причину 
вашого морального занепаду? 

Нагадала я йому, з яким зневажливим осудом говорив він мені про зміст 
і форму відкритого листа 3. Франко (надрукованого в газеті «Радянська Укра-
їна» з 2 березня 1972 р.). Мовляв, «хоч би писала, та не так». Хоч її лист за змі-
стом «каяття» не йде в порівняння з його, якщо іґнорувати її піонерство в справі 
цих листів у 1972 році. 

– Ви своїм друзям, Іване Михайловичу, «встромили ножа під лопатку» – 
висловлюючись вашими ж словами (ідеться про статтю «О будьте прокляті ви 
ще раз!» в «Л.У.» 1966 р.). Ви їх вжили в приватному листі до Івана Драча, 
обурені його відповіддю заокеанським націоналістам. Тоді ви ще вважали 
низьким для себе навіть свій підпис поставити в цьому листі, розцінюючи відхід 
Драча, як зрадницький. 

Іван мовчав, не озивався. Не поспішав прощатися. Ми обоє були збудже-
ні, розхвильовані і продовжували ходити. 

Він для чогось, мабуть відповідаючи самому собі, говорив, про стійкість 
нашої політично-соціяльної системи, про її перспективність, беручи за при-
клад поширення ідей комунізму в Італії, Португалії... 

– От, якби тільки не ставала на заваді наша економіка, – відповідаю йому, 
ілюструючи його давнішими арґументами. 

– От, це старі пісні, – казав. – Я працюю на заводі ім. Антонова, і всі ро-
бітники дуже задоволені, матеріяльно забезпечені, бадьорі, веселі. 

– Чи цей напіввійськовий, привілейований і щедро субсидійований за-
вод є вдалим об’єктом для порівняння? І хіба розвиток матеріяльної культури 
погашав проблематичні питання духовної культури народу? А питання при-
мусової денаціоналізації вас уже більше не хвилює? 

– На заводі багато робітників зі мною говорить українською мовою, – 
чомусь відповідає лише на останнє. 

– Якою українською мовою? – обурююсь я. 
– Ну, та не такою ж, як ми з вами... 
Так скінчилась моя розмова з Дзюбою... 

* * * 
У понеділок на тому ж самому місці я знову чекала його. Кілька разів 

телефонувала. Дзюба запізнювався, нарешті прийшов, вибачався. Передав мені 
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свого листа до Верховного Суду УРСР у справі Олеся Сергієнка. Надрукованого, 
підписаного. Перечитавши, я попросила його дописати, щоб на судовий розгляд 
справи його було викликано як свідка. Він це охоче дописав. Я подякувала. 

Розмова наша не клеїлась – ми обоє важко думали. 
Вже збираючись іти, сказала раптово: 
– А ви знаєте, Іване Михайловичу, 14 червня 1972 року я вас бачила на 

тюремному дворі з вікна слідчого кабінету. 
– Та ні, – сказав він з недовір’ям. 
– Кажу вам, бачила... 
– А в чому я був одягнений? 
– У сірих штанах і чорній сорочці, рукави засукані. Я там таке підняла у 

слідчого Ткача: кричала, обурювалась, що примусили вас закладати руки на-
зад, хвилювалась до плачу. Графин води випила. 

Іван був зворушений. Мабуть, щось борсалось у його душі... 
– А чи ви знаєте, Оксано Яківно, по арешті я півроку мовчав?.. 
– А що потім, ви хворіли? – питаю. 
– Так, дуже, – відповів приглушено. 
– Що, легені? – питаю. 
– Уявіть собі, що ні. Серце і нерви, – відповідає. – Лежав у санізоляторі. 
– Вас кололи? – спитала. 
– Так, – відповів він. 
Ми разом встали, попрощалися. Чи назавжди?! 

ПРИКІНЦЕВЕ СЛОВО* 

Свої спогади писала з усвідомленням громадянського обов’язку зафіксу-
вати бодай схематично мною пережите і перебуте за не таке довге, як тяжке моє 
життя, в якому я не зазнала ні щасливої молодости, ні спокійної старости. 

Не маю я ні хисту, ні снаги і, мабуть, ніколи не наважилась би писати із 
самоповаги і самовимогливости та почуття сорому, якого людям ніколи не 
слід втрачати. (Людям властиве завжди покладатись на перо людей обдаро-
ваних). 

Період, у котрий почала свій життєпис, був найбільш несприятливий для 
виконання цього задуму. І взялась я до нього, опинившись на самому краю 
свого життя, задкуючи до тієї критичної грані і з жахом вглядаючись у сіре 
й невиразне майбутнє вітчизни моєї, України нашої, і страдну долю земляків 
моїх... 

Мій задум, маю право й підстави сказати, є задум, на який мене штовх-
нули перманентні напади і репресії властей, зокрема і найбільше органів КҐБ, 
і умови, у котрих мені доводилось писати, визначили поспіх і слабкість роботи. 
Це такі умови, що людям, не обізнаним з радянською дійсністю, важко зрозумі-
ти і уявити без наочного ознайомлення і практичного усвідомлення. 

Я пишу все з пам’яті своєї і пам’яті людей однакової долі: в мене вилучено 
органами КҐБ всі письмові джерела, наприклад, особисте листування тридця-
тилітньої давності за 10 років мого перебування в неволі. Починаючи з 1 черв-
ня 1970 року – день арешту Валентина Мороза – і до 5 лютого 1977 року, коли в 
мене був проведений погромницький трус, як у члена Групи сприяння вико-
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нання Гельсінських угод, у домі нашому з сином Олександром було проведено 
6 найретельніших трусів органами КҐБ. 

За цей період чимало паперів, нотатки, записи, адреси людей, свідків я зни-
щила власноручно. Довелось знищити і свої щоденники. 

Розпрощавшись з письмовими джерелами, себто обеззброєна, я стала пи-
сати, вкладаючи чистісіньку правду і щиросердечне почуття людей однакової 
зо мною долі і наперекір лихій долі. 

Мій слідчий Куценко запевняв мене, що я ніколи не повернусь додому в 
сім’ю свою, до Києва, кажучи при цьому: «Время работает против вас...». 
Я переконано відповідала йому, що «час працює на нас, що я повернуся, що з 
безголов’ям і деспотією буде покінчено в недалекому майбутньому». 

А ще казала, що коли б слідчі кабінети були без одної четвертої стіни і 
відкриті для прослухування українській інтеліґенції і народові, апелюючи, на-
приклад, до Максима Рильського – не знала я, що в нього самого хиталася зе-
мля під ногами, – я не була б об’єктом і жертвою слідчастини, безвідповідаль-
них заброд. Так говорила я в своїй наївності незнання, хто кермує і примушує 
слідчий апарат працювати на самозгубу і на згубу народу... 

Євген Сверстюк – цей мудрий, зрілий муж, у 1976 році звертався листом 
до Олеся Гончара за справедливістю і захистом. Відповіді на свій лист не одер-
жав. Є. Сверстюк міг припускати, що відповідь О. Гончара до нього не дійшла?! 
Не оминуло, мабуть, його розчарування, коли прочитав його виступ. 
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ДОКУМЕНТИ 

ЛИСТ МИХАЙЛОВІ СТЕЛЬМАХУ 

Шановний Михайле Панасовичу! 
Даруйте мені, що я до Вас ще раз звертаюся, бо я – як громом прибита 

Вашим зреченням підтримати моє клопотання за сина, Сергієнка Олександра, 
в другій інстанції – перед Верховною Радою УРСР. 

Хотілося мені починати клопотання саме з Верховної Ради, а Ви, Михай-
ле Панасовичу, відмовили мене і сказали: «Залишимо собі Верховну Раду як 
вищу інстанцію». 

Не тільки я покладалася на силу Вашого депутатського авторитету. Ви 
самі вважали, що Ваша підтримка буде поштовхом для Верховного Суду УРСР 
розглянути судову справу мого сина, на цей раз уникнувши формальності (як 
то сталося 5 вересня 1972 року, коли вирок Київського обласного суду було 
затверджено неумотивовано). 

Та й голова Верховного Суду т. Якименко – ще й не сам по собі, – надаю-
чи певної і незаперечної ваги Вашому голосу, голосу депутата Верховної Ради 
СРСР, викликав Вас у травні ц. р. на розмову до Верховної Ради з приводу 
поданої Вами 29 квітня 1974 р. заяви в справі засудженого мого сина. Змусив 
Вас т. Якименко «повірити» йому (Якименко очолює саме ту інстанцію, що 
завідомо формально поставилась до цієї справи в час кампанії репресій 1972 
року на Україні), що в О. Сергієнка «немає даних» для перегляду його справи. 
(Справа слухалася за зачиненими дверима, лише на вирок пропустили матір і 
дружину). 

Чи переконав Вас т. Якименко – я не певна, але, що розмова з ним, за 
спеціяльним викликом до Верховного Суду, стала для Вас бар’єром пересто-
роги – це поза сумнівом. А чи в бесіді т. Якименко сказав Вам, Михайле Па-
насовичу, що «навздогін» Вашій заяві Іван Дзюба послав і від себе заяву до 
Верховного Суду в справі Сергієнка Олександра, – а ця ж людина на проти-
вагу Вам має інше становище: наївшись страху, на прив’язі ходить, проте по-
дав голос, спростовуючи в ній неправдиве інкримінування Сергієнкові причет-
ність до його авторської праці: «Інтернаціоналізм чи русифікація?». 

Це ж головний пункт звинувачення синові! А Іван Дзюба як свідок не 
був допитаний на суді в Сергієнка членами київського обласного суду в час 
судовою слідства. І друге: адвокатові Лінді М. Я. (м. Ленінград, Юридконсуль-
тація, Невский Проспект, 16), що приїхав до Києва для ознайомлення зі спра-
вою О. Сергієнка на підставі офіційно оформленого мною доручення, не дали 
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справи, мотивуючи так: «Справу передали 10-му відділу КҐБ, начальник цього 
відділу хворий, а без його дозволу ніхто справи не видасть». 

Таке становище зі справою триває з 12 червня і понині. 
От Вам і «немає підстав для перегляду цієї справи»! А ще т. Якименко 

наголошує, що мій син «погано» поводиться (чи то пак «неправильно». – Це 
ходове універсального значення слово в лексиці адміністративно-технічного 
персоналу вітчизняних «виправних» таборів, під яке можна підігнати звичай-
ну поведінку людини і навіть суворо покарати її як за «неправильное» пово-
дження). 

З цього приводу пише людина-ерудит: «Я ще не читав такого фантасти-
чного роману, що розробив би таку загалом вже практично розроблену про-
блематику». Або: «Найважче, коли голим тілом дотикаєшся до зашкарублих 
ярликів, що перейменовують увесь світ узвичаєних понять, у яких відстоявся 
людський дух» (Цитата з листа Євгена Сверстюка. – Ред.). 

Судіть самі: «По представлению» начальника табору т. Котова (Пермсь-
ка обл., Чусовський р-н, пос. Кучино, учр. ВС-389/36) «...в порядке изменения 
режима содержания... не за содеянное преступление, а за нарушение лагерно-
го режима» (із офіційного мого листування з цими установами) постановою 
(не судовим вироком (!) і без адвокатського захисту) Чусовського нарсуду 
Сергієнка ув’язнили на три роки (!) у Володимирській централі – найстраш-
нішій тюрмі в Союзі. (Підлога цементна, вікна загороджені суцільними попе-
речними дерев’яними планками, через щілини котрих проходить лише розсія-
не денне світло)... 

10 квітня 1974 року замначальника тюрми перерахував мені на прийомі, 
які саме порушення лагерного порядку зафіксовані О. Сергієнкові в постано-
ві Чусовського нарсуду від 28. 01. 1973 р.: 

1. Не выполнял норм выработки; 
2. Не ходил на политзанятия; 
3. Неправильное поведение, не стал на путь исправления, не считает се-

бя виновным; 
4. Были случаи невыхода на работу. 
Оце те найістотніше – і цього було досить для покарання тюрмою-ка-

торгою! А протоколи ж «порушень» складають наглядачі за принципом «власть 
на местах». 

Я спитала замначальника тюрми, чи знає він О. Сергієнка і які він має 
зауваження до нього? 

Відповідь: 
– Ничего плохого: спокоен, вежлив (ввічливий). 
Парадокс: відсутність криміналу в судовій справі Олександра Сергієнка 

залатана тюрмою-каторгою на три роки! 
Безвинну людину, до того ще й хвору на хронічно невиліковну хворобу 

(у нього – хронічний гематогенно-десимінований туберкульоз легенів з 1949 
року), закинули до тюрми на фізичне знищення і – хоч товчи головою об мур 
тюремно-кріпосної цитаделі... 

Оце і є ті «дані» – без перебільшення і прикрас, що звуться чистісінькою 
правдою, загнаною під спід... 

На цьому можна було б і скінчити якби... не тяжке минуле, що колись 
окошилося на хлопчикові-підлітку Олесеві Сергієнку, а тепер знову перегу-
куючись обізвалося голосною луною. Замовчати про це – значить не все сказа-
ти. За голою схемою, без описів і пунктирів, воно достеменно виглядає так. 
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1. У 1935 році його батька (член ВКП(б), викладача соцдисциплін у ВУЗах 
м. Дніпропетрівського) як колишнього укапіста тримали рік під слідством. 
Потім звільнили. Звільнили з усіма життьовими ускладненнями для всієї ро-
дини... 

2. В 1941 році, в Тамбові, на очах Олеся було вбито його 11-річного бра-
тика під час бомбардування міста прямим попаданням у дім... 

3. Його батька (інвалід Вітчизняної війни) було контужено на фронті, 
що спричинилося до розладу психіки; співжиття з ним давалося взнаки. 

4. У лютому 1947 року в Києві була заарештована органами КҐБ його 
мати і постановою ОСО КҐБ позбавлена волі на 10 років. 

5. Наляканий, психічно хворий батько залишив сина і стару бабусю на-
призволяще. Хлопчик виростав сиротою, піклуванням самої бабусі, що сама по-
требувала опіки. 

6. Літом 1949 року бабусю з онуком викинули з кімнати відомчого жит-
лового банківського будинку на Інститутській вулиці прямо в двір, з усіма ма-
натками. До осені прожили вони вдвох під сходами, під ногами в мешканців 
4-поверхового будинку, на очах у своїх співгромадян столичного міста, на цент-
ральній його вулиці. Врятувала їх жінка-депутат: поселили їх в прикухонну 
кімнату-кладовку, з вузьким вікном, загальною площею 4 кв. м у великому бу-
динку на Костельній вулиці, ч. 8. Жив мій син там і по смерті бабусі в 1951 
році, і після повернення матері по реабілітації в 1956 році, вже вдвох з матір’ю, 
до 1958 року, коли, поновлена в правах, я одержала житлоплощу в 12 кв. метрів. 

Хворів мій син, і через хворобу призовні медкомісії щоразу бракували йо-
го від призову до військової служби. 

Навіть коли мимохіть це перечитати, то виникає само по собі питання: 
чи не забагато тяжкого лиха на одну людину в нашому соціялістичному суспі-
льстві з передовим гуманним ладом? 

Вирішуйте самі за своїм власним сумлінням, чи повинні Ви, шановний 
депутате Михайле Панасовичу, обізватися на захист скривдженої людини, над 
якою повисла загроза смерті. А Ви – в силі її запобігти! 

Лишаюся Вам вдячною. Вдячна я за той бодай і короткий час, що ома-
ною надії підживив серце матері і громадянки, піддав віри в силу депутатсько-
го слова, водночас слова передового українського письменника. 

Ваше втручання, безперечно, – це акт гуманності. Перед Богом і людьми – 
це залишиться як благородна дія благородної людини. От коли б тільки – не 
застрягла напівдорозі... 

 

З повагою – О. Мешко 
Київ-86, Верболозна, 16. 
Мешко Оксана Яківна. 
12 липня 1974 року. 
 

За виданням: Оксана Мешко. Між смертю і життям. – К.: Ява, 1991. – 
С. 86-89. 
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ПРОТЕСТ 

Генеральному Прокуророві Української РСР 
Копія: Голові КДБ гром. Федорчуку В.В. 
Від члена Української Громадської Групи 
Сприяння виконанню Гельсінкських Угод 
Мешко Оксани 
 
П’ятого лютого 1977 року в мене зроблено трус працівниками Міністер-

ства Юстиції УРСР ст. слідчим прокуратури м. Києва Паньковим Д., молод-
шим юристом Печерського р-ну м. Києва Дибою Н. П. і громадянином без за-
значення чинів Андрющенком (Закінчення нерозбірливе – Вид.) і Голубовим у 
присутності привезених з собою «понятих» Кислої Н. К. та Мурзіна Е. А. 

Ордер на трус підписано московським прокурором і санкціоновано про-
куратурою м. Києва. 

Трус почався із биття вікон Паньковим, і в дім він уліз через вікно. Пань-
ков удався до цього заходу після десятихвилинної розмови зі мною через шиб-
ку вікна. 

У зв’язку з тим, що я перенесла вночі серцевий напад, я просила на час 
трусу викликати невістку Звениславу Вівчар. 

Моє слушне прохання Паньков зневажливо відкинув, пред’явивши ордер 
на обшук приміщень будинку, і тут же сказав, що мені зроблять і особистий 
трус, який ніким не було санкціоновано. 

Від особистого трусу я категорично відмовилася. Паньков поїхав ніби за 
санкцією. Згодом повернувшись, пред’явив мені попередній ордер, самовільно 
дописавши в одній графі слово: «личный», що не було стверджено ні підписом, 
ні печаткою. І знову притьмом до мене, щоб робити особистий трус. Я запе-
речувала. Тоді Паньков заломив мої руки прийомом «самбо» і тримав мене, а 
«юристка» Диба роздягла мене догола, обшукуючи та обмацуючи. Цю опера-
цію зроблено в присутності моєї квартирантки Юлії Лаврової, моєї гості Віри 
Ткаченко і «понятої» Кислої. Після цього одночасово розпочали трус у квар-
тирі й на подвір’ї. 

Трус у домі робили вкрай безладно. Мої слушні зауваження не тільки не 
бралися до уваги – Паньков їх іґнорував з брутальними репліками: «Заткнись! 
Твое место на Берковцах... Она еще в политику лезет!.. Группа называется – 
шайка!.. Где ты была, што ты делала?.. Ты бы в войну людей стреляла!.. Тебе 
на базаре цветами торговать...» 

І без цього хвора, а під час такого погрому в мене почався серцевий на-
пад. Я попросила Лаврову викликати швидку допомогу, але Лавровій заборо-
нили виходити з дому, а самі не поспішали викликати, бо, як промимрив Пань-
ков: «Она симулирует». Я змушена була лягти, в мене почали холонути ноги... 
Таки хтось із загону КДБ викликав швидку допомогу. Мені зробили ін’єкцію, 
дали ліки, а також прислали техніка, яка зняла електрокардіограму. (Чомусь 
тільки кардіограму, порушуючи правила, не залишили ні мені, ні моїй полі-
клініці.) 

Таким чином, обшук провадився без господаря, хоч згодом я таки через 
силу мусила вставати. 

Було вилучено: 
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1. Папку переписки з депутатами Верховної Ради, які клопоталися про 
перегляд справи мого сина Олександра Сергієнка: президент АН УРСР Борис 
Патон, письменник Михайло Стельмах, композитор Дмитро Кабалевський. 

2. Папку ділової переписки з Міністерством внутрішніх справ СРСР у 
справі мого сина. 

3. Мою особисту переписку із сином, друзями, знайомими. 
Вилучення особистої переписки в протоколі сформульовано так: «Письма, 

конверты, почтовые открытки, телеграммы, как на территории так из-за рубе-
жа уложены и не осматривая опечатаны сургучной печатью «Следователь про-
куратури г. Киева № 42». 

Себто вилучено все гамузом, не даючи собі труду ознайомитися зі змістом. 
Коли я заперечила проти вилучення офіційних паперів до державних ра-

дянських установ, Паньков вигукнув: «Это кляузы!» Щодо вилученої не про-
читаної особистої переписки сказав: «Экспертиза будет читать». 

4. Книжки і музичні платівки: 
а) Іван Драч. Протуберанці серця. 
б) Столипінська реформа на Україні. 1931 р. видання. 
в) Євдокименко. Критика ідейних основ Українського бурж. націонал. 
г) Мистер Кон. Последний русский дух. (Автора написано нерозбірли-

во – Вид.). 
д) Рідне слово. Русанівського. 
е) Дві гнучкі платівки. (На одній запис пісні «Червона рута», друга з 

моїм дарчим написом синові та невістці.) 
5. Вилучена карта Томської області. 
6. Вилучені зошити і окремі аркуші паперу з віршами (не політичного 

змісту), переписані з книжок, газет, журналів тощо. 
В протоколі це записано так: «...листы бумаги с копией... текста в виде 

стихов...»?! 
7. Вилучено окремі аркуші паперу і різні клаптики зі спонтанними запи-

сами думок, зауважень, згадок та радіоінформацій – безсистемні записи, які 
не становлять жадної вартості, себто папери для кошика, або, як висловився 
Паньков, «мура». Однак це не зупинило його забрати все гамузом, скласти в це-
лофановий пакет ще й ствердити на сургучі прокурорською печаткою! 

Все це було б дуже смішно, якби не було так сумно. 
Однак «витівки» офіційної особи слідчого Панькова на цьому не скінчи-

лися, а саме: 
1. Вилучив він у мене десять примірників Загальної Декларації прав люди-

ни від 1948 р. (Організації Об’єднаних Націй, що були підписані і Союзом РСР.) 
2. Три фотокопії фрагменту із журлалу «Кур’єр ЮНЕСКО» із текстом де-

яких положень прав людини. (В протоколі зазначено «Кур’єр», оминувши спра-
вжню назву «Кур’єр ЮНЕСКО».) 

3. Вилучено кілька фотокопій «Прикінцевого Акту» Гельсінкських Угод. 
У протоколі вони не значаться, мабуть тому, що це суперечить «Прикінцево-
му Актові». (Пункт VIII, частина А, розділ І.) Бо «Прикінцевий Акт» передба-
чає здійснення громадянських, політичних, інших прав та свобод, які витікають 
з гідності, властивої людській особистості. 

Ще вилучено в мене всі наявні матеріяли Української Громадської Групи 
сприяння виконанню Гельсінкських Угод: 

1. Мемурандуми №2, 3. 
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2. Листи і заяви громадян про порушення законності та громадянських 
прав на території Української РСР. (Свого часу більшість із цих листів та заяв 
було відправлено самими громадянами у відповідні радянські інституції.) 

Вилучення цих матеріалів є незаконним, оскільки за характером і змістом 
вони не є антирадянськими, бо й сама Українська Громадська Група ніколи 
не ставила і не ставить собі за мету політичних цілей. 

Діяння Групи легальні і правомірні. Вони витікають із Гельсінкських Угод, 
підписаних 35-ма країнами, в тому числі й Урядом СРСР. 

Проведення у мене трусу суперечить не тільки духові самих Гельсінксь-
ких Угод, а й Радянській Конституції. 

Щодо акції мого особистого трусу, то це є конкретне порушення статті 7, 
част. III Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права. 

Трус, проведений у моєму домі – яскравий приклад ігнорування москов-
ською і київською прокуратурами Гельсінкських Угод. 

Цей трус навіть із офіційної точки зору Київського КДБ і його усталених 
норм є порушенням норм КДБ, а саме: 

1. Трус вчинено за фактичної відсутності господаря. 
2. Вилучення провадилося безпідставно, на власний розсуд слідчими ни-

зької кваліфікації, яким бракувало навіть професійної та обов’язкової ввічли-
вості й витримки. 

Матеріали, які вилучалися, я не мала змоги навіть оглянути, їх знущально 
підносили вгору на значній відстані, вигукуючи: «Хіба не бачите?» 

3. Все, що було переглянуто, клали безладно. Минає тиждень, а я й досі 
не знаходжу потрібних мені паперів, документів, книжок, які в протоколі вилу-
чення не зазначені. Де вони? 

4. Загін, який робив трус, складався з шести чоловік, а протокол трусу 
підписали тільки чотири особи. Відсутні підписи агресивного реґента цього 
трусу ст. слідчого Панькова і Голубова (його чин лишився невідомим.) 

5. Після закінчення протокол не пред’явлено мені ні для прочитання, ні 
для підпису. (Трус із складанням протокола тривав від 09:30 до 01:10 год.) 

Прошу розглянути мій протест із приводу вжитого щодо мене чергового 
беззаконня і повернути мені безпідставно вилучені матеріяли, заяви, листи осо-
бистого листування з сином, друзями, знайомими тощо. 

Щодо наруги над моєю людською особою, здійсненою іменем Радянсько-
го Закону слідчим Паньковим – відшкодувати її неможливо. 

 

Оксана Мешко 
11 лютого 1977 року 
 

За виданням: Український правозахисний рух. Документи й матеріяли 
Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсінкських Угод. Пе-
редмова Андрія Зваруна. Упорядкував Осип Зінкевич. Українське Видавницт-
во «Смолоскип» ім. В. Симоненка. Торонто – Балтимор. 1978. – С. 405-409. 
Далі: УПР, 1978. 

Передрук: Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінк-
ських угод: Документи і матеріали. В 4 томах. Упорядники Є.Ю. Захаров та 
В.В. Овсієнко. Харківська правозахисна група; Харків: Фоліо, 2001: т. 2, с. 75-78. 
Далі: УГГ, 2001. 

З датою 9 лютого 1977 року та незначними стилістичними одмінами – 
в книжці О. Мешко «Між смертю і життям», К.: Ява, 1991. – С. 25-28. 
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До Президії Верховної Ради СРСР 
Копія: Політбюро ЦК КПРС 
(Від) Мешко Оксани Яківни, Київ-86, Верболозна, 16, 

ПРОТЕСТ 

Тричі в березні-квітні 1977 року я зверталася до Генеральних прокурорів 
СРСР та Української РСР, до голови КДБ при Раді міністрів УРСР зі своїми 
скаргами (копії цих скарг пересилала до Загального відділу ЦК КПРС) з 
приводу порушення радянської законності під час проведення у мене обшуку 
5 лютого, санкціонованого прокуратурами Московською та Київською. 

Скаржилася на незаконність обшуку й на зловживання владою слідчим 
КДБ Паньковим: трус проведено в стилі погромів, із побиттям шиб, свавільним 
обшуком мене самої, зі застосуванням фізичної сили слідчим та з роздяганням 
мене догола в його присутності. Це був відступ навіть від застосованих норм 
КДБ у слідчих тюрмах і закритих каральних установах системи Міністерства 
внутрішніх справ. 

Не знайшли в мене, ані не вилучили «антирадянських матеріалів» (оскіль-
ки таких у мене й бути не могло!). Їхній брак компенсовано вилученням наступ-
ного: 

1. Фотопримірники Загальної Декларації прав людини ООН. 
2. Фотопримірники фрагменту Прикінцевого Акту Гельсінкських угод. 
3. Фотопримірники Статуту ЮНЕСКО з журналу «Кур’єр ЮНЕСКО». 
4. Скарги, заяви у справі мого сина – політв’язня Олександра Сергієнка, 

адресовані до радянських інстанцій. 
5. Моє листування з депутатами Верховної Ради СРСР – президентом 

Академії наук УРСР Борисом Патоном, письменником Михайлом Стельмахом, 
композитором Дмитром Кабалевським, які 74-го року клопоталися про пере-
гляд судової справи без провини засудженого. 

6. Деякі книжки радянських видавництв – через те, що там були підкре-
слені мною деякі рядки – тільки підкреслені – без коментарів. 

7. Особисте листування зі сином Олександром, рідними, друзями, а та-
кож мої листи тридцятирічної давності матері та синові, що я їх написала в 
сталінсько-беріївських таборах. 

8. Листи та заяви громадян, адресовані Групі Сприяння Виконанню Ге-
льсінкських Угод, про порушення прав людини. В основному це – копії листів, 
що їх надіслано до офіційних радянських установ, але залишилися без позитив-
ної розв’язки. 

9. Всю решту, рукописного й надрукованого, в зошитах та на окремих 
листках, навіть на шматках паперу – вірші, афоризми, прислів’я, спонтанні 
записи думок, може, радіопередач – словом, матеріал власний, частинно для 
урни, вилучено без ознайомлення з текстом. Як висловився регент трусу ста-
рший слідчий Паньків: «... муру читати буде експертиза...». 

Все це складено в мішок і запечатано прокурорською печаттю Печерсь-
кого району міста Києва. 

Таке злочинне порушення радянської законності службовими особами 
залишилося без уваги компетентних установ. Замість цього органи КДБ та мі-
ської прокуратури чинять тиск на мене і переслідують мене (двічі викликали 
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мене на допит до Донецька, п’ять разів до прокуратури Києва, не беручи до 
уваги довідки про мій стан здоров’я, що їх видала міська лікарня № 16). 

Обшук учинено через мою приналежність до Української Громадської 
Групи Сприяння Виконанню Гельсінкських Угод на Україні й свідчить про 
незаконність дій міських прокуратур, як Московської. так і Київської. 

Усю Групу піддають переслідуванням, обшукам та арештам. 
Ось незаперечні факти порушення прав людини: 
1. На Групу напали із самого початку її створення (9. XI. 1976 р. у вікна 

квартири керівника Групи – письменника Миколи Руденка летіло каміння, і я 
дістала удар у передпліччя, бо тоді я перебувала на його квартирі). 

2. Перші обшуки органами КДБ проведено 23 грудня 1976 р. 
Нові – 5 лютого та 23 квітня 1977 р. Обшуки проведено на квартирах усіх 

членів Групи, а в деяких із них – і в родичів та знайомих. Обшуки у справі Групи 
вчинено в містах: Київ, Дрогобич, Чернігів та в областях: Московська, Київсь-
ка, Львівська, Донецька. 

Обшуків на квартирах налічують понад 27, обшуків особистих – небагато 
менше. 

3. Чотири особи – члени Групи – заарештовані: 
а) 5 лютого 1977 р. – Микола Руденко й Олекса Тихий. б) 23 квітня ц. р. – 

Мирослав Маринович і Микола Матусевич. 
4. В усіх випадках обшуків вилучали, крім усього іншого, особисте лис-

тування, фотографії, а якщо були – друкарські машинки, не беручи до уваги 
того факту, що для письменників ці машинки – знаряддя їхньої праці. Так ста-
лося в Бориса Дм. Антоненка-Давидовича. 

5. Порушуючи Кримінально-процесуальний кодекс УРСР (стаття 116), 
киянина Миколу Руденка після арешту вивезли до Донецька для слідства в КДБ, 
тобто за місцем арешту та проживання ІНШОГО члена групи – О. Тихого. 
Хочеться запитати, чому не навпаки? 

Свідків у «справі» Руденка – переважно мешканців столиці України – 
тепер викликають на допит до м. Донецька. 

Микола Матусевич і Мирослав Маринович – обидва заарештовані в Ки-
єві; свідків викликають до КДБ по вулиці Рози Люксембурґ. 

Таким чином, усю Українську Громадську Групу Сприяння Виконанню 
Гельсінкських Угод, котра є асоціацією неполітичною, лояльною та правоза-
хисною щодо напрямку та змісту своєї діяльності, піддали жорстокому пере-
слідуванню з арештом чотирьох її членів. 

Групу безпідставно прирівняли до нелегальних і ворожих організацій, а 
її діяльність – до антирадянської та кримінальної. Найвища влада в СРСР – 
Президія Верховної Ради – затвердила Прикінцевий Акт Гельсінської наради 
та його принципи, в тому числі й принцип ч. VII – «Пошанування прав люди-
ни й основних свобод, включно зі свободою думки, сумління, релігії та пере-
конань». 

Саме виникнення Української Групи зумовлене Гельсінкськими угодами, 
їй гарантовано основні свободи й законність статусу діяльності, спрямованої 
на реалізацію волі радянської держави, висловленої в Прикінцевому Акті. 

Акціями репресій з боку органів КДБ та прокуратури ігноровано Прикі-
нцевий Акт і цим самим знецінено політичну та юридичну вагу міжнародного 
документа – Гельсінкських угод – не тільки в очах співвітчизників. 

Я звертаюся до Вас – до найвищої державної влади Союзу РСР та Україн-
ської РСР – з проханням не залишити «справу» Української Громадської Групи 
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без Вашої уваги та оборони в дусі забезпечення їй ґарантій основних свобод 
людини відповідно до Гельсінкських угод (схвалених і затверджених підпи-
сами), про які на форумі тридцяти п’ятьох країн-учасниць у Гельсінкі Леонід 
Ілліч Брежнєв сказав: 

«Це перемога розуму... Людству властиво прагнути до поступальності в 
починах...». 

Все ж таки коли-небудь, а починати треба! 
 

23 травня 1977 р. 
Оксана Мешко 
 

За виданням: Українська Гельсінкська Група. 1978 – 1982. Документи і 
матеріяли. Упрядкував і зредагував Осип Зінкевич. Українське Видавництво 
«Смолоскип» ім. В. Симоненка. Торонто - Балтимор. 1983.– С. 471-475. Далі: 
УГГ, 1978 – 1982. Передрук: УГГ, 2001, т. 2, с. 111-113. 

 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

До Белградської Наради з підсумків виконання Гельсінкських угод 
 
В своїй заяві до Президії Верховної Ради СРСР від 23 травня 1977 року я 

вже писала про ті переслідування, під які попадала і попадає Українська Гро-
мадська Група Сприяння виконанню Гельсінкських Угод на Україні і про про-
ведені обшуки, а слідом потім арешти чотирьох із десяти членів Групи. 

Копію тієї заяви долучую до цього Звернення. 
Склалась така ситуація, що, підписавши Гельсінкську Угоду, керівники від-

повідних організацій у нашій країні нічого не зробили для виконання Заключ-
ного Акту в його гуманітарній частині, яка стосується прав людини. 

Документи Гельсінкської Угоди, знайдені у членів Групи під час обшуків, 
вилучають, а правозахисну діяльність Групи органи прокуратури і КДБ трак-
тують як антирадянську, яка свідомо порочить радянський лад. 

Скарги, протести, заяви, які відправляють члени Групи у вищі радянські 
інстанції, не розглядаються, а повертають тим, чиїм свавіллям вони викликані. 

Українська Громадська Група була створена в Києві людьми, які, переві-
ривши правосильність і необхідність Гельсінкських Угод, взяли на себе благо-
родне завдання сприяти їх виконанню. 

Підписи під Гельсінкськими Угодами поставили не лише керівники СРСР, 
але й 34 представники країн – учасниць Наради. 

Можна було сподіватись, що у виконанні Гельсінкських Угод зацікавле-
ні всі. 

Я як член Української Громадської Групи, яка ще на волі, звертаюся до 
вас не лише за співчуттям, але й за конкретною допомогою. Микола Руденко, 
Олекса Тихий, Микола Матусевич, Мирослав Маринович повинні бути зві-
льнені. 

Діяльність Української Групи не сміє бути зірвана! Відсутність основ-
них конституційних свобод і гарантій (свобода слова, друку, демонстрацій і 
інші) була характерна для нашого закритого суспільства й раніше, але все, 
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що діється сьогодні, – посилення переслідувань, викорінення будь-якого по-
літичного інакодумання, багаторазові обшуки, арешти, звільнення з праці, за-
лякування, а деколи й прямий шантаж – усе це свідчить про те, що підписання 
Радянським Союзом Гельсінкських Угод не сприяло демократизації країни, а, 
навпаки, привело до ще більшої тоталізації її державних і суспільних інсти-
туцій. 

Якщо Белградська Нарада нічого не змінить, то результати цього розриву 
можуть стати безповоротні. 

З червня 1977 р. 
Член Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсінк-

ських Угод 
 

Оксана Мешко 
Київ-86, 252086, Верболозна, 16. 
Мешко Оксана Яківна, рік народження 1905. 
 
За виданням: УПР, 1978, с. 209-210; передрук: УГГ, 2001, т. 2, с. 122-123. 
 
 

 
Організації Об’єднаних Націй, 
Керівникам тридцятьох п’ятьох країн – учасниць Белґрадських Нарад, 
Організації «Міжнародна Амністія» – Нью-Йорк, Лондон, 
Нью-Йоркській* Групі підтримки Української Групи, 
Сприяння виконанню Гельсінкських Угод, 

ДО ВСІХ ЛЮДЕЙ ДОБРОЇ ВОЛІ, ГРОМАДСЬКОСТІ ЗАХОДУ 

від матері О. Сергієнка – Мешко Оксани, члена Української Групи Сприян-
ня виконанню Гельсінкських Угод, 

і його дружини Вівчар Звенислави 

Рятуйте Олександра Сергієнка! 
– благає мати Оксана Мешко і дружина його Звенислава Вівчар 
В’язень сумління Олександр Сергієнко шостий рік в ув’язненні. 
Хронічно хворого на двосторонній дисемінований туберкульоз легенів мо-

рили три роки у Володимирській тюрмі – туди його спрямував «дисциплінар-
ним порядком» п’ястук карателів: кураторів із Київського і Пермського КДБ і 
начальствующих осіб пермського табору ч. 36 Котова, Федорова, Журавкова і К. 
(Так, як і в сталінські часи, сьогодні діють у нашій країні табірні суди, що офор-
мляються прямо в таборі, без юридичного захисту і свідків.) 

У тюрмі медкомісія взяла хворого на диспансерний облік по туберкульозу, 
група ГДУ-3. Але через два роки, незадовго перед відправленням до концтабо-
ру, Олександра з обліку зняли як «вилікуваного від хронічного туберкульозу» – 
це в умовах тюрми! Зняли з обліку за санкцією медслужби Міністерства внут-
рішніх справ, начальника Попова і головного фтізіатра Старикова. 

Цей крок влади є контрзаходом проти розпочатих матір’ю Олександра 
Сергієнка клопотань для актування його за станом здоров’я і дострокового 
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звільнення хворого з ув’язнення. У часі це збігається з викликом, одержаним 
з Австралії Олександром Сергієнком і його сім’єю. 

Чи можна розцінювати це інакше, як неприховану помсту властей, до по-
слуг котрих завжди готовий лікар-професіонал медичної служби МВС? 

Але вижив Олександр у тюрмі. 
У січні 1977 р. його повернули в цей самий екзекуційний табір № 36. 
Через місяць відвезли до табірної лікарні на лагпункті № 35 лікувати від за-

студи і бронхіального загострення. І ось у період загострення туберкульозно 
хворому зробили пробу на туберкульозну «манту». 

Реакцію «манту» чомусь зробила відряджена медичка «х». На цьому й 
вичерпалася мета її відрядження – вона зараз і від’їхала... Звісно, що приїж-
джа була з Києва і що вона зробила «манту» всупереч абетковому медичному 
правилу про заборону такої реакції хворим на туберкульоз. Реакцію зроблено, 
незважаючи на протест самого хворого (він медик з незакінченою вищою осві-
тою), безправного зека, над котрим можна безкарно знущатися. 

За цим настала така реакція: два тижні тривала висока температура, під-
нявся тиск, серцебиття, запаморочення голови, опухли лімфатичні залози, вся 
рука боліла, місце щеплення – рана... Реакція була дуже тяжка, не характерна, 
викликала побоювання, що Сергієнко не перенесе її. Олександр потайки про-
брався до зони табору № 35, щоб попередити співв’язнів і розповісти, що ста-
лося. На покару за цю інформацію хворому, що був у гарячці, негайно забрали 
з лікарні і кинули на 15 діб у карцер. 

Після цього стан здоров’я Олександра все погіршувався, він почував се-
бе так погано, як ніколи за три роки навіть у Володимирській тюрмі. 

У червні він зліг. Симптоми характерні для лейкомії: субфебрильна тем-
пература, кволість, озноб, сонливість, втрата апетиту, опухла селезінка, тисне під 
грудьми. Писати йому важко. Другий місяць Сергієнко гине в санчастині та-
бору № 36 без клінічного обслідування, діагнозування і лікування. На нашу те-
леграму-заяву в медслужбу МВС СРСР від 11. 08. 1977 р. з проханням негайно 
спрямувати хворого до Ленінградської лікарні для ув’язнених відповіді не було. 

Адже адресувались ми до медслужби, лікарі якої свого часу санкціонува-
ли зняти хворого з диспансерного обліку як вилікуваного від хронічного тубер-
кульозу. 

А чи не можна припустити, що Олександрові Сергієнкові ввели що-небудь 
інше, а не туберкулін? Якщо станеться непоправне – є підстави твердити, що 
сталося умисне вбивство і винні в цьому державні інституції, які його санкціо-
нували. 

Я впевнена, що страждання мого сина – це помста за мою участь в Украї-
нській Групі Сприяння виконанню Гельсінкських Угод. 

Ось наша дійсність: апелюючи до закону й істини, ти виставляєш сина, се-
бе, сім’ю під удар і розправу чиновницького бюрократичного апарату. 

РЯТУЙТЕ  ОЛЕКСАНДРА  СЕРГ ІЄНКА !  
Мати О. Мешко    Дружина – З. Вівчар 
Підтримуємо: 
Зінаїда Григоренко     Олександр Подрабінек 
Петро Григоренко     Віктор Некіпєлов 
Галина Салова     Гліб Якунін 
Кронід Любарський    Адель Найденович 
Ірина Жолковська     Татьяна Веліканова 



 101 

Ніна Строкатова     Вадим Баранов 
Ірина Валітова     Галина Баранова 
Віра Лісова      А. Сахаров 
Петро Вінс     Є. Боннер 

(Червень 1977) 
* Має бути – Вашинґтонській. – Вид.) 
За виданням: УПР, 1978. – С. 211-214; передрук: УГГ, 2001, т. 2, с. 124-126. 
 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

(В обороні Л. Лук’яненка) 
Учасникам Белградської наради 
 
12 грудня 1977 року був заарештований Левко Лук’яненко, ще один, п’ятий 

за чергою, член Української Гельсінкської Групи. Ордер на арешт і обшук – 
судова справа № 39 – підписав прокурор міста Чернігова цієї ж області, а спра-
ву порушено проти Л. Лук’яненка ще 10 лютого 1977 року. 

Л. Лук’яненкові сповнилось 50 років життя, половина якого пройшла 
ось як: відбув 8 років військової служби під час і після війни; 15 років – у та-
борах і тюрмах як політв’язень; останні неповні два роки «на волі» провів під 
адміністративним наглядом міліції з брутальним потоптанням людських прав 
(обшуки, перевірки приватного помешкання в який-небудь час дня чи ночі, 
включно з перевіркою господарів і гостей, цензура і перегляд пошти та, накі-
нець, підозра у переховуванні сувенірів роботи художника-інтарсиста Петра 
Рубана, що служила причиною для безпідставних обшуків). 

Особливою прикметою Левка Лук’яненка, цієї чудової людини й грома-
дянина наших часів, представника нової ґенерації радянських політв’язнів пі-
слясталінського періоду, є поєднання багатства інтелектуального та духовного 
з зовнішньою привабливістю та лагідністю у ставленні до людей та безмежною 
толерантністю до їхніх слабкостей і недосконалостей. 

І якраз із цих причин шукали з ним контакту ті політв’язні, з якими звела 
його доля за 15 років спільних страждань. 

Після звільнення потоком поплили листи до Чернігова, до юриста під на-
глядом, листи, які дали «причину» для нового втручення КДБ. Л. Лук’яненко 
ніколи не відмовлявся відповісти на листи юридичними порадами, стати на 
захист дискримінованих, тому що співчуття є характерне для його вдачі. Це 
випливає з духовної потреби професійного адвоката, якого позбавили права 
практики, а також людини сумління. 

Його професійне юридичне знання, примножене спільним досвідом усіх 
тих, що шукають законності, робили його поради та допомогу унікальною, та-
кою, якою не може забезпечити система урядово-платних юридичних консуль-
тацій, бо в нашій радянській асоціації юристів немає людей, незалежних від 
офіційних поглядів, бо вони залежні від влади і вони бояться. 
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Юридичні поради Л. Лук’яненка не можна кваліфікувати як приватну 
правничу практику – вони не тільки безкоштовні, але він сам платить за них 
своєю особистою свободою. Він «посмів» захищати художника-інтарсиста Петра 
Рубана, бандерівця Богдана Чуйка і багатьох інших, над якими зависла «неми-
нучість» нашого судочинства. 

(Та навіть член правління Київської колегії адвокатів, юрист Марченко, 
добившись свого часу перевірки судової справи Богдана Чуйка, скасування ка-
ри смерті і скорочення строку, був покараний вигнанням за свою «активну» 
оборону та позбавлений «доступу» до того роду судових справ. 

Намагаючись захистити, наприклад, художника П. Рубана від безпреце-
дентного судово-слідчого обвинувачення, причиною якого було те, що він без 
дозволу, а з особистої ініціативи і симпатії виготовив сувенір для американсь-
кого народу з нагоди його 200-річчя, Л. Лук’яненко вислав свою статтю про 
нього до журналу «Народна творчість та етнографія». Інваліда Б. Чуйка, який не 
в силі обійтися без сторонньої допомоги, а тим більше заробити собі на прожи-
ток фізичною працею, вислали – протизаконно і незгідно з присудом – на за-
слання; Лук’яненко активно його захищав). 

Л. Лук’яненко, як професіонал і як людина, вірить у можливість добитися 
правди тільки за допомогою законів. Парадокс Лук’яненкової долі полягає в то-
му, що переконавшись на власному трагічному досвіді про приреченість апе-
ляції до закону, він тим не менше добивається здійснення літери та логіки за-
кону. Ця теза була найважливішою в його життєвій діяльності. 

Ось чому кожний вчинок цієї людини треба розцінювати через призму 
з’ясованої ситуації. Усі спроби знадати цій його діяльності якусь політичну ква-
ліфікацію – це свідоме відхилення від правди та штучне створення складу зло-
чину. А правдивою мовою це значить порушення радянського права й законо-
давства людьми, які повинні його охороняти і застосовувати практично. 

Треба припускати, що справжня причина арешту – приналежність до Укра-
їнської Гельсінкської Групи – буде старанно замаскована, як це вже було на про-
цесі Миколи Руденка й Олекси Тихого. 

Тепер Левко Лук’яненко є під загрозою нового суду. З огляду на «рецидив», 
це обернеться максимальною мірою покарання – позбавленням волі на 15 років! 

Я звертаюся до Вас як член Гельсінкської Групи, як колишній реабіліто-
ваний політв’язень сталінських часів і врешті як мати Олександра Сергієнка, 
сучасного політв’язня в Пермських таборах. 

Власне як мати я відчуваю особисту потребу й громадянський обов’язок 
звернутися до світу, кричати про трагедію, кликати на допомогу та надіятися, 
що світова громадська думка не залишиться байдужою. 

Бо вона міцна тільки тоді, коли «золотий запас» людського сумління ро-
зуміється як зобов’язуюча участь у боротьбі за кожну окрему людину, гордість 
якої, честь, а врешті життя – зневажено, принижено, зраджено! 

 

13 грудня 1977 
Оксана Мешко 
Київ-86, вул. Верболозна, 16 

 

За виданням: УПР, 1978, с. 227-230; передрук: УГГ, 2001, т. 3, с. 73-74. 
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Оксана Мешко – до Президії Верховної Ради УРСР 

ЗАЯВА 

(Березень 1978 р.) 

9.2.1978 р. представники республіканського КДБ зробили в мене обшук 
у справі адвоката і публіциста Л.Лук’яненка, члена Української Громадської 
Групи «Гельсінкі». 

Як і в минулому році, обшук провели після психічного тиску і нагнітання 
страху: на світанку по-злодійському агент КДБ увійшов, скориставшись ключем 
мого квартиранта. Один відчинив, вісім інших притаїлися у підворітті сусіднього 
дому; увірвалися до дому, заставши мене майже в ліжку і неодягненою. 

Хочу, до речі, зазначити, що в сусідньому, незаселеному домі уже другий 
рік розташовано технічно обладнану базу слідкування за моїм домом: з фотогра-
фуванням, прицільним записом, підслуховуючими пристроями і вартою служ-
бових осіб. 

Дев’ять людей із КДБ знаходились у мене 20 годин, перекидаючи все 
догори ногами. Це сьомий обшук за кілька останніх років! 

Як і всі попередні, цей обшук нічим не був виправданий. Його «трофеї» 
складалися із записників з адресами, особистого листування з І.Кандибою, доку-
менту Групи про арешт Л.Лук’яненка, проекту листа до Голови Верховної Ради 
УРСР про позасудове переслідування колишнього політв’язня К.Матвіюка, ко-
пій скарги засудженого митця П. Рубана до заступника прокурора УРСР Ско-
пенка і мого звернення до 35-ти країн-учасниць Белґрадських нарад в обороні 
арештованого Л.Лук’яненка. 

Брали все, що не мало ніякого відношення ні до політики, ні до справи 
Лук’яненка, записуючи до протоколу: «... клаптик паперу, що зачинається сло-
вами...» і звичайно ж, забуваючи записувати, чим він закінчується. 

Таких «клаптиків» набрали більше 30-ти; фотоплівку з машинописним 
текстом забрали, не прочитавши, а вже як вони там його прочитали, мене не по-
відомлено досі. 

Вилучили навіть список Міжнародних конвенцій, ратифікованих і підпи-
саних нашим урядом! 

Я неодноразово зверталася до вас, писала і знову повторюю, що в мене 
нема і не може бути ніяких антирадянських матеріалів. Як член Групи «Гель-
сінкі», я дорожу репутацією правозахисних дій усієї нашої Групи. Адже лише 
КДБ і закриті суди дозволяють собі тлумачити документи нашої правозахисної 
Групи як «антирадянські дії, спрямовані на підрив престижу радянської вла-
ди» і т.д. 

Цього разу капітан Пристайко і підполковник Ганчук зробили сенсацію 
з мого «тайника» у сніговому наметі,– вони його фотографували, протоколу-
вали: у «тайнику» ж лежали мої особисті листи, два документи Групи і книга 
під редакцією марксиста Роя Мєдвєдєва «XX век». 

І як же вони зраділи – не знахідкою, ніякої цінності вона не представля-
ла, а самим фактом виявлення «тайника»! Якоюсь мірою він компенсував їх-
ні зусилля. 

Невже я новина соромитися демонстрації беззаконня з боку влади? «... 
Радянські закони виражають волю народу і основні напрями політики партії і 
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держави...» (Л.Брежнєв). Так, громадянам СРСР досі не відмовлено в праві жити 
під страхом – і люди примушені ховати навіть те, що за радянським консти-
туційним законом не має права буди вилученим. 

14.2. 1978 р. по п’ятигодиннім допиті мені зачитали виготовлений у КДБ 
документ-протокол «Попередження», заповнений на типографському бланку 
з добіркою документів, вилучених у справі мого засудженого в 1972 році си-
на О.Сергієнка. Копії «попередження» мені, зрозуміло, на руки не дали, і я 
відмовилася його підписати, заперечуючи «антирадянськість» пред’явлених 
мені документів. Бо чи можна ж, наприклад, «Історію Русов», пам’ятку історіо-
графії України періоду феодалізму (ця праця невідомого автора є у відкритих 
фондах наукових бібліотек), видану ще до революції, трактувати як «антира-
дянський документ»? Або копію офіційної заяви до прокуратури УРСР від 
1970 р. письменника Б.Антоненка-Давидовича, Івана Дзюби, В.Чорновола в 
справі В.Мороза? 

Дуже вже вільно присвоюється цим та іншим документам тавро «анти-
радянський». 

Проти мене наполегливо готують справу – до КДБ викликають друзів і 
знайомих, допитуючи їх не лише про мене, але й про мого ув’язненого сина 
Олександра. Допитуючи людей, зондують їх, вишукуючи з-поміж них майбу-
тніх свідків звинувачення; одночасно розповсюджують несусвітні нісенітниці 
про мене, розпускаючи поголоски, що я «оунівка», «бандерівка» і нарешті та-
ке: «...у неї всі руки в крові». При цьому категорично заперечують, що я реа-
білітована в червні 1956 року прокуратурою УРСР. Застрашують людей, за-
бороняючи відвідувати мене або допомагати в господарстві, коли я хвора, – а 
це в моїм віці не рідкість. Словом, використовують всі засоби для натиску на 
людей, як-небудь зі мною пов’язаних. 

Звертаюся з проханням до найвищого законодавчого органу Української 
республіки припинити незаконні й позасудові переслідування, які стосуються 
мене і мого сина, що перебуває в ув’язненні. 

Моєю справою, як члена Групи «Гельсінкі», є захист того правопорядку, 
що гарантований нам Конституцією і Гельсінкськими угодами. Ніякими не-
законними діями чи підривною діяльністю я не займаюся, і нічого працівни-
кам КДБ приділяти мені стільки «уваги». 

Прошу також дати наказ органам КДБ – якщо це в компетенції Верхов-
ної Ради УРСР – повернути мені всі забрані в мене і в мого сина Олександра 
Сергієнка особисті листи, літературно-публіцистичні статті, зошити з вірша-
ми радянських поетів, фотокомплект «Історії Русов» і різні інші нотатки, ви-
лучені незаконно під час вищезгаданих обшуків, оскільки вони не стосують-
ся судової справи і не є антирадянськими. 

 

За виданням: Інформаційні бюлетені Української громадської групи спри-
яння виконанню гельсінкських угод. Випуски: ч. 1, 1978 р.; ч. 2, 1978 р.; безно-
мерний, березень 1979 р.; ч. 1, 1980 р.; ч. 2, 1980 р. Упорядкував Осип Зінкевич. 
Післяслово Ніни Строкатої. Комітет Гельсінкських ґарантій для України. 
Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка. Торонто – Балти-
мор, 1981, с. 70 – 82. Далі: Інформбюлетені, 1981. Передрук: УГГ, 2001, т. 3 
с. 120- 122. 
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ПОЛІТИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНА КРИМІНАЛЬНА АКЦІЯ 

Заява-лист Оксани Мешко 
Третього листопада 1978 р. на мене був учинений збройний напад з метою 

«пограбування». Сталось це о год. 9:30 ранку. Я почула, що хтось тихенько, без 
стуку ввійшов крізь відчинені двері до коридору. Поспішивши туди, я побачи-
ла незнайомого, молодого, дужого, з азіятським типом обличчя чоловіка. 

– Ви до кого і що вам треба? – запитала я. 
– Я к Настасье Яковлевне. 
– Такої тут немає. Є Оксана Яківна. Хто ви? 
– Я из Москви, мне нужно с вами поговорить. 
– Ви слідчий? – питаю далі. 
– Да, – невиразно промимрив незнайомець. 
– Хвилинку зачекайте, – попросила я й відчинила двері до спальні, щоб 

зняти з одвірка ключ від вітальні. Чоловік нахабно увійшов слідом, натиска-
ючи на мене своїм тулубом іззаду, причинив двері. Я остовпіла, дивлячись у 
його знахабніле обличчя, а ще більше перелякалась, коли він миттю з кишені 
піджака вихопив чорного пістолета і, націливши його на мене, прошепотів: «Де-
ньги!» Другою рукою він боляче стис мені плече. 

– Які гроші? – запитала я й закричала: «Ніно! Люди, рятуйте!». Моя квар-
тирантка Ніна рвучко відчинила двері й опинилася за спиною ґвалтівника, що 
стояв у дверях. Оглянувшись, він випустив моє плече. Я крикнула: «Біжи й 
телефонуй міліції!» А сама прожогом до вікна, що було відчинене навстіж, і 
вискочила в сад, кличучи людей на допомогу. Добігши до своєї старої хатинки 
у дворі, я зачинилась у ній і почала стежити з вікна. Бандит кілька хвилин був 
у хаті сам, потім вийшов через хвіртку на тиху нашу вулицю на очах свідків Ні-
ни Гончаренко, Валі Венґер і Володі Терпила, сів у таксі, що на нього чекало, 
й поїхав геть. Коли я повернулась до кімнати, то була здивована, що, не раху-
ючи зміщення паперів на столі, грабіжник нічого не рушив. 

Від сусідів, які поприбігали на ґвалт, я дізналася, що це таксі має номер 
17-97 і належить першому київському автопаркові. Таксі чекало свого паса-
жира на вул. Верболозній напроти мого будинку і водій чомусь не зреаґував 
на відчайдушний крик жінки з появою його пасажира в домі. Як безпечно 
проїздив цей автомобіль після замаху, бачила також моя сусідка Латошенко. 

Я вийшла на вулицю й попросила В. Терпила викликати міліцію, бо зга-
дана вище Ніна забула з переляку це зробити, а забігла у двір № 5, що навпро-
ти, – якраз у той двір, звідки здійснюється за мною та моєю садибою постійне 
стеження. Хвіртка цього двору завжди замкнена, та цього разу була відчинена, 
й Ніна потрапила туди, кличучи сусідів на допомогу, але звідти ніхто не обі-
звався. 

На виклик міліції приїхав ст. інспектор карного розшуку Подільського 
РВВС капітан Дитюк. Коли я нагадала про пістолет під час допиту, капітан 
посміхнувся, витяг із кишені пістолет-запальничку й запитав: «З отаким піс-
толетом він був?». Мені довелося згадати криміналістику. Закінчуючи радян-
ський ВУЗ, я зобов’язана була здати військові дисципліни і ще не забула різ-
ниці між цяцькою та вогнепальною зброєю. 
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На додаток до протоколу про цю надзвичайну подію, складеного к-м 
Дитюком, я дописала на окремому аркуші, що всі манери й поведінка напас-
ника, на мою думку, не типові для бандита-грабіжника, а, разом із деталями об-
становки, в якій відбувався замах, нагадують запрограмованість, і що я вбачаю 
в цій акції шантаж і провокацію, аби ще й таким способом вплинути на мою 
психіку, на стан мого здоров’я. 

В ході допиту інспектор міліції поцікавився, чому я спитала незнайомця: 
«Ви слідчий?». Далі він запитав, де мій син. Коли я відповіла, що син мій – 
політв’язень і відбуває «кару», Дитюк припустив: «А може цей грабіжник – 
товариш вашого сина?». Я обурилась і заявила, що син мій не товаришував 
і не товаришує з бандитами. Інспектор удав, що не зрозумів мого обурення, 
і став розповідати епізод зі власної практики: «Одного разу я був у гостях. 
У цей час до господаря зайшла незнайома людина, яка відрекомендувалась 
товаришем його брата, що так само, як і ваш син, був політв’язнем, сидів у та-
борі, і почав вимагати грошей у господаря для передачі їх ув’язненому. А ми 
не розгубилися: затримали його, обшукали і знайшли листівки антирадянсько-
го змісту...». 

Капітан карного розшуку, імовірно, не зрозумів, що цим «епізодом» зі 
своєї практики, як він це сказав, допоміг мені остаточно збагнути суть учине-
ної проти мене акції і ту мету, що поклали перед собою її автори. 

Від’їжджаючи, Дитюк обіцяв ще допитувати мене, однак і словом не на-
тякнув, що бандита знайдуть і притягнуть до відповідальності. 

Все це наводить мене на думку, що подібні діяння в тих чи інших варіа-
нтах і в майбутньому матимуть місце, щоб і такими методами нейтралізувати 
мою правозахисну діяльність як члена Української Громадської Групи Спри-
яння Виконанню Гельсінкських Угод. 

 

4 листопада 1978 р. 
м. Київ-86, вул. Верболозна, 16 
О. Мешко 
 

За виданням: УГГ, 1978 – 1982, с. 476-479; передрук: УГГ, 2001, т. 3, 
с. 148-149. 

 
 
 
До Секретаря ЦК [КП] України В.В.Щербицького, 
Генеральному Прокуророві СРСР тов. Руденкові 
і республіканському тов. Глуху, 
Голові Комітету захисту миру, українського філіялу, 
письменникові Олесю Гончару 
Від члена Української Громадської Групи «Гельсінкі» Оксани Мешко 

ПРОТЕСТ 

У невідомій мені «Справі № 2» нічної пори з шостого на сьоме березня 
ц.р. оперативним нарядом КДБ з 9 осіб (двоє з них значаться в протоколі «по-
нятими», третій був фотограф) в моїй оселі зроблено трус. 

Зроблено за прислів’ям: «Чия сила, того й воля». 
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Трус виконали з порушенням соцзаконності, зокрема, статті 186 КПК та 
статті 32 Основ КК про складання протоколів. 

Написав протокол старший слідчий з особливо важливих справ слідвідділу 
КДБ УРСР підполковник М.Кольчик завідомо тенденційно, перебрехавши сам 
факт, як загін КДБ потрапив у дім та в частині описування вилучених матеріа-
лів, і зовсім не згадав, з якою метою було викликано швидку допомогу. 

Слідчий Кольчик «конфузливо промовчав» про свої неправомочні дії, свід-
ками яких були мої сусіди по вул. Верболозній з буд. № 21 Білоуси та Сулими, 
за 120 метрів від моєї домівки. Три пари людських очей були небажані в «сек-
ретних» справах КДБ, а поведінка підполковників Кольчика і Петруня так га-
небно-неблаговидно виглядала для не спокушених жителів, що Г.Білоус зажадав 
від них їхніх службових документів! Не відразу вони мені показали постанову 
на трус в оселі, а санкції на особистий трус не було взагалі. 

Вони, схопивши попід руки, тягли, мовляв, на розмову, від якої, ясна річ, 
я відмовлялась. А оскільки вони були лише вдвох, то повірила, що хочуть «по-
бесідувати». Щоб не порушувати заборонений законом особистий трус у домі, 
Кольчик, не соромлячись, запропонував обшукати мене в чужому дворі! Загна-
вши свідків у їхні хати, мене на руках віднесли в машину, повезли в КДБ, учи-
нили примусову знущальну процедуру особистого трусу при двох «понятих», 
що як з води виринули в кабінеті слідчого на Володимирській вул., № 33. (Ні-
чого не знайдено, окрім ключів від дому та поштових квитанцій на відправлен-
ня синові і кількох записаних домашніх телефонів). 

Потім приїхали в мою оселю, а оскільки ключі мої були «арештовані», то 
на мій стук двері нам відчинили мої квартиранти; останній чоловік із загону 
КДБ ввійшли вже слідом за нами – вони чекали нашого приїзду, перебуваючи 
за парканом напроти в домі «вахти» працівників КДБ. 

(Вже тому два роки будинок-вахта утримується державним коштом). 
Що ж у мене вилучено? 
1. Ляментацію Української Громадської Групи «Гельсінкі» з приводу за-

судження політичного піднаглядного Василя Овсієнка на три роки позбавлен-
ня волі за уявний «опір міліції» (речовий доказ – плащ міліціонера Славінського 
пред’явили прокуратурі з двома відірваними ґудзиками через двадцять дев’ять 
днів (?!) після провокаційного інциденту в с. Леніне). 

2. Вступну частину до інформації про українських політичних в’язнів 
набору 1972 року, які після відбуття максимальних строків покарання в спец-
таборах республіки РРФСР звільнені, і з порушенням Основ ВТК статті 6, ета-
повані в 1979 році на заслання в наглухіші, малозаселені, в несприятливі 
кліматичні умови, не рахуючись зі станом здоров’я. А вони ж усі хворі, а де-
хто тяжко хворий на хронічні хвороби, і не мають умов для лікування за від-
сутністю спецлікарів і лікувальних закладів у таких місцях як Якутія, Магадан-
ська обл., узбережжя Охотського моря, Читинська область, східна частина 
Іркутської, Бурятська АРСР, Комі АРСР та інші такі. Серед перерахованих є мі-
сця закриті чи прикордонні, куди не дають дозволу родичам провідати засланців. 
Саме так із моїм сином О.Сергієнком. 

3. Рукописну збірку віршів члена групи Юрія Литвина «Трагическая га-
лерея». 

4. Просто папери за рахунком аркушів, аби там був хоч єдиний рядок на-
писаний. 

5. Моє особисте, також давнє листування (як правило, перлюстроване) не 
лише з друзями, а і з своїм сином Олесем Сергієнком. Повідомлення, квитанції 
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поштові, телеграми, листівки, вірші. Все це вилучено для «вивчення, детально-
го огляду...» 

Коли забирали листи мого безневинно засудженого сина, що є моєю єди-
ною втіхою протягом довгих років його поневолення, мій терпець увірвався. 
Я стала листи забирати з рук слідчого Кольчика. Але тоді оперативний Петру-
нь втрутився і повернув після перечитання їх. 

Фінал цього трусу був ще «достійнішим» своїх виконавців, службових 
осіб КДБ. 

Вже на закінченні, о 5:30 7 березня, раптом приїхала на виклик КДБ швид-
ка медична допомога по мене і лікар попрямував у кімнату, де підписували про-
токол... 

Рятуючись, я скочила в кімнату своїх сплячих квартирантів Гончаренків, 
розбудивших їх як свідків, що не потребую медичної допомоги, звертаючись 
до лікаря, попросила скласти акта та оштрафувати «жартівників» за дарем-
ний виклик машини швидкої допомоги. Підполковник Петрунь відповів: «Ні-
чого, ми заплатимо...» 

А дванадцятого березня ц.р., в 11:30, на розі вул. Верболозної мене з мо-
єю приятелькою Валентиною Драбатою перепинила легкова машина. Підпо-
лковник Петрунь запропонував мені їхати з ним у республіканське КДБ. Пові-
стки виклику мене на допит у нього не було. Я відмовилась їхати: з глибокою 
жалобою поспішала я на похорон в село Погреби, щоб востаннє вшанувати 
трагічно загиблого історика і поета Михайла Мельника, жертви бездушности 
властей – він покінчив з собою після проведення в його селі трусу оперативним 
нарядом КДБ вночі 6-7.3. 

Оперативник Петрунь, щоб позбутися свідка своїх неетичних професій-
них заходів щодо мене, звелів В.Драбатій іти геть; вона не зайшла ще за ріг, 
як він вдвох з молодим гебістом схопили мене, запхали в машину і повезли. 

Мій конвоїр Петрунь по дорозі до КДБ дозволив собі говорити безвідпо-
відальні, найнесусвітніші звинувачення: 

«...у вас руки в крові. Ви б ще не таке з нами робили, якби вам дали волю...» 
Згадую в заяві про це зумисне: вже давно слідчі КДБ розпускають про мене 
такі «вигадки» серед допитуваних. 

Я реабілітована – це по-перше. 
По-друге: чи дозволено працівникам карних установ міряти людей пра-

возахисного демократичного руху в Союзі на мірку сталінського терору і... 
(нечітко) свій духовний зріст: кар’єризму, чорної злоби, ляку непевності. По-
няття кари мислити як єдино ефективну фізрозправу, помсту над інакомисля-
чими співвітчизниками, і тому подібне? 

Радянська правова теорія гласить, що зі злочином борються не жорсто-
кістю, а неминучістю покарання. 

Але де і кому в Радянському Союзі по ст. 62 КК застосували мінімаль-
ний строк покарання шість місяців? 

І це все відбувається в наш час, коли сама ця стаття, як шило з мішка 
стирчить з КПК УРСР, ріже протиріччям, муляє очі соромом, особливо після 
підписання Гельсінкських Угод, про які Л. І. Брежнєв сказав: «... це перемога 
розуму... людству властива поступальність в починаннях...» 

П-к Петрунь, не боячись відповідальності, здійснив незаконний «привод», 
на додаток застосував фізичну силу солдата до жінки похилого віку... 

Він вчинив злочин проти правосуддя Союзу Рад і проти права громадяни-
на Української РСР. П-к Петрунь зігнорував соціалістичною законністю, над-
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ужив своєю владою та службовими повноваженнями. Знехтував правами люди-
ни, що є імперативом цивілізованого, культурного світу великої доби Технічної 
Революції. 

Відповідно до КК УРСР, такий вчинок кваліфікується як «завідомо неза-
конний вчинок... карається виправними роботами на строк до одного року» за 
статтею 173 (дивись примітку № 1*)*. Пр. № 1. Книга Карний Кодекс Україн-
ської РСР, с. 483. Науково-практичний коментар. В-во «Політична література 
України», Київ 1978. 

Чи буде підполковник Петрунь чи слідчий Кольчик (за такий самий «при-
вод» 6 березня) покараний? 

Ні, не буде! – Не буде через нерівність громадян (особливо громадян зі 
штампом «інакомислячий») перед законом. 

Покарають правого, що наважиться відстоювати конституційну законність, 
тобто право громадянина, гідність людини. До речі, поняття «гідність люди-
ни» у нас загальмоване добою терору, його номінал знецінений, це є привілей 
сильного, котрий може собі дозволити все, і цілком довільно дозує собі й «про-
стій» людині, як необов’язковий харч для людської духовності. 

Мені брутально перешкодили взяти участь в похороні. Слідчий Цімох, 
імітуючи допит, тримав мене в КДБ біля шести годин, і випустив о 17.40, ко-
ли похорон Михайла Мельника скінчився. 

Кому поскаржитись? 
Роками я зверталась до вищих радянських інституцій в пошуках закон-

ності, але ніхто не зважав на таке поняття як зміцнення престижу соціалісти-
чної законності, хоч були до цього підстави. 

Мій протест від 9 січня ц.р. на ці ж самі адреси, зазначені в заяві, лишив 
паперовий слід у папках змертвілих установ нижчих інстанцій виконавців, за-
плямованих зневагою до вітчизняних законів або безпосередніх порушників цих 
законів, що їхні вчинки лишаються безкарними. 

Ніхто не розслідував викладених і правдивих фактів зневажання людини, 
що йде в парі з порушеннями соціалістичної законності. 

Проведення трусів у Києві та Київській, Івано-Франківській областях, 
арешт письменника Олеся Бердника, члена Української Громадської Групи 
Сприяння Виконанню Гельсінських Угод, говорить за продовження репресій 
з політичних мотивів у 1979. 

Звертаюся до Вас, людей компетентних, і авторитетних, наділених силою 
влади: зупиніть беззаконня! Київ, Верболозна, 16. 

13 березня 1979. 
Оксана Мешко 
 

За виданням: Інформбюлетені, 1981, 129 - 134. 
 
 
 

ДОКУМЕНТИ МАЙЇ ГРУДКИ 

9.9. 1979 
Maja Hrudka, 28 Adelaide St., Armadale, 3143, Vic., Australia. 
His Excellency M.G.M. Bourchier, The Ambassador, Australia Embassy, 13 

Kropotsky Pereulok, Moscow, USSR. 
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Your Excellency, 
For the past three years I have twice submitted Nomination for entry to Austra-

lia for permanent residence for my relatives but to no avail – my Aunt Meshko Ok-
sana has been given both entry and exit visas but would not leave without her only 
son and his family. Her son, my cousin, Serhiyenko Olexander, an ex-political pris-
oner in the Perm Camp and since January 1979 in exile in Khabarovskiy Kray, 
could not obtain an exit visa from USSR. He is very ill and unless given proper 
treatment and improved standard of living, would die.in the near future. 

According to Helsinki agreement he has the right to emigrate if he so wishes, 
and he does! 

As an Australian citizen I implore you to assist my relatives to obtain exit vi-
sas, as without your help they may never be able to leave. 

The Minister for Immigration Mr. MacKellar has promised 12 months ago to 
give special consideration for my relatives if they obtain permission to leave USSR. 

Hoping you will be able to be of assistance 
I remain respectfuly 
(підпис) 
Maja Hrudka. 
 
9.9.1979 г. 
ВЫЗОВ 
Я, Майя Грудка, проживающая в Австралии, в штате Виктория, 3143, ул. 

Аделаид 28, вызываю моих родственников: 
Сергиенко Александр Федорович, мой двоюродный брат, который прожи-

вает в СССР, Хабаровский край, 682470, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Во-
стрекова 18; 

Вивчар Звенислава Ивановна, его жена; 
Сергиенко Устим Александрович, их сын и 
Мешко Оксана Яковлевна, мать Александра и моя тетя – все трое про-

живают в СССР – УССР, Киев, 252086, ул. Верболозная, 16, на постоянное жи-
тельство в Австралии. 

Я обеспечиваю их квартирой и работой по специальности. 
Майя Грудка. 
 
10.9.1979. 
Майя Грудка, 28 Аделаид Ст., Армадейл, Виктория, 3143, Австралия. 
Генеральному Секретарю ЦК КПСС и Председателю Президиума Вер-

ховного Совета СССР, Господину Л. И. Брежневу. 
Высокодостойный Господин Брежнев! 
В последние три года я двоекратно подавала вызовы через Австралийс-

кое Иммиграционное Учреждение для моих родственников для переезда в 
Австралию на постоянное жительство, но до сих пор они не могут получтить 
визу на выезд из Советского Союза. 

Умоляю Вас, многоуважаемый Господин Брежнев, с гуманитарных сочув-
ствий позвольте моим родственникам выехать ко мне. Мой двоюродный брат 
Сергиенко Александр, отсидевши семь лет тюрьмы и лагерей за инакодумание, 
теперь находится в ссылке в Хабаровском крае и есть очень больной туберку-
лезом легких. 

Я обеспечиваю им квартиру и работу по специальности. 
Мои родственники следующие: 



 111 

Сергиенко Александр Федорович, проживает в СССР, Хабаровский край, 
682470, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Вострекова 18; 

Вивчар Звенислава Ивановна, его жена, 
Сергиенко Устим Александрович, их сын и 
Мешко Оксана Яковлевна, мать Александра и моя тетя, 
все трое проживают в СССР – УССР, Киев, 252086, ул. Верболозная, 16. 
Надеясь, что Вы будете снисходительны и разрешите им выехать ко мне. 
Остаюсь заранее благодарна 
Майя Грудка. 
 
10.9.1979 
Майя Грудка, 28 Аделаид Ст., Армадейл, 3143. 
Его Екселенции Амбасадору А.В. Басову, 78 Канберра Авеню, Грифиз, 

АСТ, 2603. 
Ваша Екселенция Господин Басов! 
Позвольте предложить на Ваши руки вызов для моих родственников на 

приезд в Австралию для постоянного жительства. 
Я, Майя Грудка, проживающая в Австралии, 28 Аделаид Стрит, Арма-

дейл, Виктория, 3143, вызываю моего двоюродного брата Сергиенко Александра 
Федоровича, живущего в СССР, Хабаровский край, 682470, Аяно-Майский ра-
йон, с. Аян, ул. Вострекова 18; 

Вивчар Звениславу Ивановну, его жену, 
Сергиенко Устима Александровича, их сына, и 
Мешко Оксану Яковлевну, мать Александра и мою тетю – все трое про-

живающие в СССР – УССР, Киев, 252086, ул. Верболозная, 16, на постоянное 
жительство в Австралии. 

Я обеспечиваю их квартирой и работой по ихней специальности. 
Надеюсь на гуманность Советской Власти, так как мой родственник очень 

больной туберкулезой легких, отбыв 7 лет тюрьмы и лагерей. Его здоровье те-
перь в плохом состоянии, так как живя в холодном климате на Дальнем Восто-
ке, он не имеет возможности лечиться. 

Очень прошу Вас, Ваша Екселенция, употребить Ваше влияние, рекоме-
ндуя властям выдать выездную визу моим родственникам! 

Благодарная 
Майя Грудка. 
Публікуються вперше 
 
 
 

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ГРУПА «ГЕЛЬСІНКІ». 
ЛЯМЕНТАЦІЯ 

Ескалація державного терору й наклепів свідчить про намір властей ос-
таточно ліквідувати Українську Групу «Гельсінкі», задушити правозахисний 
рух на Україні. 

Як ми вже повідомляли, власті тепер воліють судити українських диси-
дентів не за політичними статтями Кримінального кодексу, а за сфабрикова-
ним звинуваченням у особисто кримінальних злочинах. 
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25 жовтня 1979 р. заарештований у м. Долині Івано-Франківської області 
ще один член Групи Василь Стрільців за «порушення пашпортних правил» – 
фактично він прописаний, жив і працював у м. Долині багато років. Юридич-
ним приводом для звинувачення стала відсутність у В. Стрільцева пашпорта: 
він його здав два роки тому в долинську міліцію, відмовившись від радянсь-
кого підданства і вимагавши – в умовах розв’язаного проти нього терору – ви-
їзду за кордон. 

23 жовтня 1979 р. в Києві заарештований близький до Української Громад-
ської Групи «Гельсінкі» Микола Горбаль – проти нього сфабриковано звинува-
чення в спробі зґвалтування. Увечері на нього напали четверо чоловіків, зало-
мивши йому руки, підвели його до жінки, що стояла збоку, побили і відвели в 
міліцію. Два роки тому Микола Горбаль повернувся після відбуття семирічно-
го строку з політичних мотивів (за написання поеми; він також відомий як автор 
ліричних віршів, поширених у самвидаві). 

В Одесі в кінці вересня ц. р. були проведені органами КДБ обшуки: у 
Валентини Барладяну – дружини засудженого з політичних мотивів Василя 
Барладяну, у Леоніда Тимчука, учительки Ганни Голумбієвської та в Ганни 
Михайленко, тобто в людей, близьких до правозахисного руху. Всім їм неод-
норазово погрожували кримінальним переслідуванням. 

За останніми вістками, Михайленко вже засуджена на півтора року при-
мусових робіт. Г. В. Михайленко, фахівець з української філології, змушена бу-
ла останні роки працювати на некваліфікованій роботі. Вона хвора, перенесла 
складну онкологічну операцію. 

Відомості про відбуті раніше переслідування й арешти викладені в двох 
документах Групи: 

1. Підсумковий документ Групи, серпень 1979 року. 
2. Звернення до Гельсінкських груп СРСР, США, правозахисних груп Поль-

щі, Чехо-Словаччини від 6 жовтня 1979 року. 
Вони були вилучені при обшуках у Москві в Т. Осипової і Т. Веліканової 

і, мабуть, не дійшли до громадськості. 
Події випереджують інформацію. Треба поспішати. Треба діяти. Україн-

ська Група «Гельсінкі» знаходиться під загрозою цілковитого фізичного заду-
шення. При всій нашій готовості до спротиву теророві і до праці по розкриттю 
й обнародуванню випадків порушення прав людини на Україні, створюється 
ситуація, в якій фактично вже нікому вести цю діяльність. 

В період між Белґрадською і Мадрідською нарадами 35-ти європейських 
країн допомоги, на яку ми хоч якось розраховували, ми не одержали. Без такої 
допомоги існування Групи неможливе. 

Іншими словами, Українська Група «Гельсінкі» стоїть перед загрозою лік-
відації, опинившись у найближчий час у повному складі за ґратами. 

В розпачі ми, жінки, члени Української Групи «Гельсінкі», звертаємось 
до всієї прогресивної світової громадськості і, зокрема, до жіночих міжнарод-
них організацій – можливо в останній раз. 

 

30 жовтня 1979 року. 
Оксана Мешко, Ніна Строката, Ірина Сеник 
 

За виданням: УГГ, 1978 – 1982, с. 53-55; передрук: УГГ, 2001, т. 4, с. 75-76. 
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Голові Президії Верховної Ради СРСР 
тов. Леоніду Іллічу Брежнєву 
Від г-ки Мешко Оксани Яківни, 
рік народження 1905, 
Київ-86, Верболозна, 16 

ПРОТЕСТ 

(Вдруге. Перший – від 10 липня 1980 року) 

Я не пацієнт психоневрологічної лікарні № 21 міста Києва, я була два і 
півмісяця її в’язнем. Мене помістили в лікарню 12 червня ц. р. силоміць і по-
тай від моїх родичів, друзів, сусідів. Забираючи мене з хати міліційною маши-
ною, мені показали постанову Подільського районного відділу внутрішніх 
справ – доставити мене на допит у КДБ до слідчого Берези. Мої ґвалтівники, 
капітани міліції Подільського районного відділу внутрішніх справ Юрченко і 
Вердзинський (за точність прізвища останнього не ручу), які завезли мене не 
до КДБ, а до приймального відділення лікарні ім. ак. Павлова № 21, не мали 
спрямування районного психіатра, не було й «скарг громадян», на які вони по-
кликалися черговому лікареві приймального відділення. 

Черговий лікар відмовилася приймати мене без документів, але міліціоне-
ри не відпускали; поки Юрченко тримав мене силою, інший міліціонер бігав 
телефонувати, забезпечитися підтримкою. 

Естафету, так би мовити, прийняли у міліціонерів люди в білих халатах 
зі званням, всупереч інструкціям Міністерства охорони здоров’я і законів 
СРСР, вчинивши замах на моє здоров’я і право людини. 

Черговий лікар підкорилася розпорядженню адміністратора лікарні (не-
законне розпорядження було дане по телефону), прийняла мене «на обстежен-
ня» до 3-го відділення. Завідувач відділу, лікар Е. І. Ястреб, помістила мене в 
3-тє відділення, записала в список «особливо небезпечних», що мало відповід-
ний вплив на персонал медобслуги. Було заборонено брати мене на роботу на 
території лікарні. Мене позбавлено навіть сталих годин прогулянок (уста-
новлених в’язничним режимом), побачень з родичами і близькими мені лю-
дьми. (Декого з тих, що відважувалися приходити до мене з передачами, ви-
кликали на допит в КДБ і забороняли їм відвідувати мене, погрожували). 
Мене свідомо піддавали кисневому голодуванню, призначивши медикаменто-
зне «лікування» від вікової артеросклерози. Невдовзі моя «історія хвороби» 
в 3-му відділенні доповнилася документом інформаторів про мою нечесну, 
неетичну поведінку, один із них – мій колишній квартирант Н. Крючок. (Як ві-
домо, мої сусіди по садибі відмовилися «лікареві X», який їх запитував, гово-
рити що-небудь про мене.)... 

Обстеження мене, яке тривало 8 днів, закінчилося 20 червня. Дві лабора-
торії вищої нервової діяльності Науково-дослідного інституту ім. акад. Богомо-
льця під керівництвом проф. В. М. Блейхера й А. Г. Корольової і енцефалогра-
ма підтвердили моє нормальне психічне здоров’я. Але консиліум не відбувся, 
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мене продовжували тримати під замком у шпитальному відсіку, в умовах, про 
які треба писати окремо. 

Я виявила досить терпеливості і віри в людей, наділених моральними і 
службовими повноваженнями для охорони здоров’я співгромадян, себто й 
мого здоров’я. 

Переконавшись, що лікарі 3-го відділення, в справі звільнення мене по-
збавлені права сказати своє слово (вони мені повторювали: «Ми вас не при-
возили до лікарні і звільнення від нас не залежить...»), після 28-денного пере-
бування у психущці я була змушена звернутися зі скаргою до найвищої радян-
ської інстанції. 7 серпня ц. р. розглядом скарги займалась заступник головного 
лікаря Л. А. Чарочкіна. Одночасно це був і консиліум у складі: Л. А. Чарочкі-
на, завідувач медичною частиною Н. І. Верґун, завідувач відділом Е. І. Ястреб 
і лікар А. М. Паторжинський. Рішення виписати мене загальмував хтось із 
співробітників установи, під негласним контролем якої я постійно перебуваю 
і з ініціативи якої була поміщена в цю лікарню. 

Щойно 25 серпня рішення консиліуму зреалізовано – мене звільнили з 
лікарні з ярликом. Завідуюча медчастиною повідомила Подільський психо-нев-
рологічний диспансер про те, що я маю бути звільнена, і за 5 днів до мого ви-
ходу з лікарні у моїй поштовій скринці з’явився виклик до цього диспансера 
до лікаря на 20 серпня, другий на 9 вересня. Виклики були без штампу, дати і 
підпису. А як вияснила мені лікар Верґун, нез’явлення в диспансер може ви-
кликати наслідки і що це загальне правило для хворих. 

Та справа в тому, що це правило мене не стосується. Це продовження по-
рушення закону, коли мене, психічно здорову і повноцінну людину, замкну-
ли 12 червня в шпитальний відсік під замок, де сидять маразматики, хроніки і 
психічно важко хворі люди. І звільнили мене на мою скаргу до Президії Вер-
ховної Ради СРСР. 

Поступившись вимогам лікаря Верґун, 9 вересня я пішла до лікаря не-
вропатолога моєї районної поліклініки № 16 тов. Голенко. Цього досить при 
моєму стані здоров’я і з цим цілком погоджується голова консиліуму, заступ-
ник головного лікаря лікарні № 21 Л. А. Чарочкіна. (В «історії хвороби» полі-
клініки № 16 це мій перший візит у невропатолога, нема потреби говорити про 
лікування у психіатра). 

Я категорично відмовляюся стати на облік у психоневрологічному 
диспансері і не буду брати участі в порушенні законів СРСР, зокрема, сві-
домо ставати жертвою беззаконня, що його здійснюють його представники 
і деякі вороги радянської психіатрії. Мене визнали психічно здоровою і 
відповідальною. 

Прошу втрутитися в мою справу і захистити мене від насильства та пере-
слідування. 

 

Оксана Мешко 
 

Протест О. Мешко дійшов на Захід без дати. Він був написаний правдопо-
дібно у вересні 1980 р. Передруковуємо з українського щоденника «Свобода» 
(3 лютого 1981 р.). В тексті протесту пропущений один нечіткий абзац. – Вид. 
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За виданням: УГГ, 1978 – 1982, с. 483-486; передрук: УГГ, 2001, т. 3, 
с. 148-149. 

 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ВІВЧАР ЗВЕНИСЛАВІ ІВАНІВНІ, В КИЇВ, 17.03. 1981 

Сообщаем, что Ваша свекровь, Мешко Оксана Яковлевна, 17 марта 1981 г. 
направлена для отбывания наказания по адресу: с. Аян, Аяно-Майского района 
Хабаровского края. Администрация (Слідчого ізолятора КДБ УРСР. – Ред.). 
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ЛИСТИ В НЕВОЛЮ 

КОМЕНТАРІ ОЛЕСЯ СЕРГІЄНКА ДО ЛИСТІВ ОКСАНИ МЕШКО 

Тюремна й табірна цензура не могли не позначитись на змісті маминих 
листів до мене у Володимирську тюрму і в табір ВС-389/36, що в селищі Ку-
чино Пермської області. Позначились такою мірою, що без розкриття фак-
тичного тла, на фоні якого це листування відбувалося, не завжди зрозуміло, 
про що йдеться. Постійні скарги мами на відсутність моїх листів висвітлю-
ють факт затримки і викрадення моїх до мами і маминих до мене листів опе-
ративними службами цих установ, які намагалися унеможливити зв’язне, 
осмислене листування поміж нами. Такі дії доводилось оскаржувати до про-
куратури, представники якої часто навчали адміністрацію, як такі факти 
приховувати (на чому я особисто піймав прокурора м. Владимира) чи ігнору-
вати. Такі вчинки посадових осіб пояснювались злочинною і строго диференці-
йованою політикою каральних органів комуністичного режиму по відношенню 
до політв’язнів, зокрема, і щодо мене. Природно, що такі дії проти політв’яз-
нів режим прагнув всіляко утаювати від рідних, радянської і світової громад-
ськості. Особливої ваги для комуністичного режиму це набуло після підписан-
ня керівництвом СРСР 1 серпня 1975 року Прикінцевого Акта Гельсінкських 
Угод. З іншого боку, від в’язнів намагалися приховувати факти провалів 
внутрішньої і міжнародної політики комуністичного режиму, що також 
важко давалось тюремно-табірному начальству. З цією метою вони всіляко 
утруднювали передбачений законодавством (Виправно-трудовим кодексом) 
листовний і особистий контакт ув’язнених зі своїми рідними, що викликало 
навіть колективні голодування, як, наприклад, на 35-й зоні в селищі Всехсвят-
ське Пермської області. Зібравши за ґратами досвідчених політаналітиків, 
які читали поміж рядками офіційних друкованих видань і текстів радіопере-
дач, КДБ СРСР зробило свої зусилля на втаємничення від в’язнів політичних 
провалів комуністичного керівництва практично нездійсненими. 

Так, у листі до мене у Володимирську тюрму від 12 жовтня 1976 року, в 
звичайному побутовому тексті мама вписує таку фразу з малої літери: «а 
володя піде в обмін за луїса. Отакі в нас Карнавалани». Ніна Іванівна, мати 
відомого московського дисидента Володі Буковського, про якого йшлося в ли-
сті і з якою О.Мешко була в тісному контакті, через пильну цензуру не мог-
ла сама попередити свого сина, а в листі до мене така інформація проскочи-
ла. Володя сидів поряд зі мною через одну камеру. Я викликав його на розмову 
до труби опалення – відома в’язенська технологія зв’язку. Володя, почувши, 
про що йдеться, аж розсердився: «Я вже два роки про це чую і навіть не хо-
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чу про те говорити!» Настільки він був зневірений у можливості успіху та-
кої обмінної операції. 

Справді, не становлячи собою жодної цінності для Кремля, Луїс Корва-
лан був потрібний йому саме як в’язень генерала Піночета, як постійний 
агітаційний привід для боротьби з ненависним Москві режимом, який поклав 
край її зазіханням на контроль над південноамериканським континентом. В 
провокаційній геополітичній стратегії Кремля Чилі відігравало ключову роль. 
Маючи в довжину 4 тисячі кілометрів і межуючи через важкодоступні і не-
контрольовані Кордильєри з більшістю найважливіших країн Південної Аме-
рики, Чилі відкривало необмежені можливості «революційної» дестабілізації 
політичних режимів цих країн за допомогою місцевих «чегеварів» і тим са-
мим відволікало політичну увагу США від набагато важливішого для Кремля 
європейського театру політичного протистояння. Поразка 11 вересня 1973 
року слухняної кремлівської маріонетки Альєнде була невигойною раною кре-
млівських політтехнологів, що Володя Буковський дуже добре розумів. Та на 
другий день після згаданої вище розмови з ним у «Литературной газете» з’я-
вилася на цілий розворот велика стаття заступника Генпрокурора СРСР 
(здається, Сухарєва), в якій йшлося про «злочинну діяльність» В. Буковського 
і С. Ґлузмана, які за три роки перед тим професійно викрили застосування 
КДБ радянської психіатрії для розправ над інакомислячими. А в наступному 
номері «Литературной газеты» з’явилася невелика стаття, в якій повідомля-
лося, що французька громадськість, наукова інтелігенція, зокрема, математики 
і журналісти, зібравшись у відомому паризькому залі «Мютюаліте» («неиз-
вестно, что там делали французские коммунисты?») поставили питання ру-
ба: «Так хоче Москва звільнення Луїса Корвалана, чи ні? Та ж Піночет пропо-
нує обміняти його на в’язня комуністичного режиму Володимира Буковського». 
Коли згодом Володю Буковського викликали до начальника по режиму ст. 
лейтенанта Федотова і спитали, яке місце постійного проживання він собі 
вибирає (такою є обов’язкова процедура звільнення), він, вже підготовлений, 
не вагаючись відповів: «Лондон!» А десь біля 20 грудня я, сидячи у карцері, 
куди мене посадили перед закінченням терміну перебування в тюрмі, почув з 
тюремного двору голос Володі: «Один-пять! Один-пять! Иду на этап!» (Ми 
тоді всі вже сиділи в одній камері – п’ятнадцятій). Це так він з нами проща-
вся. Так «хуліган» Буковський (за офіційною оцінкою Кремля) опинився на волі. 
Або, як співалося тоді у популярному віршику «Обменяли «хулигана» на Луиса 
Корвалана». Європейська спільнота незабаром змогла належно оцінити інте-
лект і рівень політичної культури цього московського дисидента. 

За тиждень після цього всезнаючі в’язні-кримінальники по тюремному 
зв’язку почали надокучати розпитуваннями: «Чи то правда, що вашого обмі-
няли на Корвалана?» 

Що думало в цих умовах утаїти від радянської громадськості комуніс-
тичне керівництво СРСР, розігруючи фарс перевезення Корвалана радянським 
літаком зі Швейцарії, де відбувся обмін, до Владивостока і розпочавши з цього 
порту крикливу інформаційну компанію під кодовим слоганом «Мы вырвали 
Луиса Корвалана из фашистских застенков Пиночета!»? При цьому десь у 
Красноярську просування Корвалана в бік Москви було для зручності кремлів-
ських геронтократів на два тижні зупинено і лиш потім продовжено. Про 
людську гідність силоміць нав’язаного Кремлю світовою громадськістю «го-
стя» ніхто не дбав. 
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Не менш скандальною була відома діяльність медичних підрозділів радян-
ських закладів ув’язнення на підрив здоров’я політв’язнів медичними засоба-
ми. Якщо з небажаними для тюремного начальства кримінальниками не цере-
монились і за одноосібним рішенням начальника оперативної частини (в період 
мого перебування у Володимирській тюрмі це був полковник Водін) їх просто 
прирікали, забиваючи на смерть оперативною командою в туалетах (як це 
було в туалеті на першому поверсі четвертого корпусу влітку 1974 року), 
або вкидаючи в камеру послушних начальству «кулаків», які робили це за до-
даткову порцію баланди, – то з політв’язнями це робили за більш витонче-
ною технологією, використовуючи відповідні медикаменти чи ін’єкції під ви-
глядом «лікування». 

Визначальним у поводженні адміністрацій карних закладів чи «учереж-
дений» з тим чи іншим політв’язнем був не вирок суду (для політв’язнів – за-
критого, що робило його нелеґітимним) і не закон (Виправно-трудовий кодекс), 
а темники 5-го управління КДБ, яке керувалося виключно міркуваннями помсти 
за небажання в’язнів співпрацювати з ними і не обмежувалось цивілізовани-
ми рамками. Про це існує ціла література, включаючи вже згадану книжку 
Буковського і Ґлузмана про каральну психіатрію, а також роботу Олександ-
ра Подрабинека про різні встановлені факти інших форм медичного підриву 
здоров’я в’язнів. 

Я, як і багато інших політв’язнів, можу засвідчити таку практику КДБ 
щодо себе особисто ще у слідчому ізоляторі КДБ в Києві і у Володимирській 
тюрмі. Разом зі мною це може посвідчити Дмитро Демидів, якому одночас-
но зі мною 11 березня 1977 року в табірній лікарні на 35-ій зоні під виглядом 
діагностичної реакції Манту зробили внутрішкірно ін’єкцію вірулентної tbc 
культури з метою непоправного підриву здоров’я. Зрештою, трохи пізніше, в 
серпні-вересні того ж 1977 року і в тій же лікарні черговою жертвою меди-
чного злочину 5-го управління КДБ став Іван Світличний, якому прищепили 
хворобу Боткіна і ще невідомо що, в результаті чого в нього почалися пухлин-
ні процеси, що призвели до глибокої інвалідності і смерті. 

Тут я згадую про це лиш для того, щоб на фоні цих фактів стали зрозу-
мілими мамині переживання з приводу відсутності моїх листів якраз у пері-
од мого перебування в табірній лікарні на 35-й зоні в лютому-березні та кві-
тні 1977 року. Думаю, в цей період вже вступила в дію нова установка 5-го 
управління КДБ УРСР вжити щодо мене таких каральних заходів медичного 
характеру, щоб відбити у моєї матері будь-яке бажання брати участь в пра-
возахисній діяльності. 

Під цим кутом зору характерним є лист матері до мене в табір від 3 
лютого 1977 року, після мого повернення з Володимирської тюрми. Як відо-
мо, за місяць і двадцять днів до закінчення мого тюремного терміну по радіо 
«Свобода» було оголошено про створення в Києві Української групи сприяння 
виконанню Гельсінкських домовленостей, скорочено Української Гельсінксь-
кої Групи (УГГ), однією з організаторів якої і однією з десяти перших членів-
засновників була Оксана Мешко. Лист написано за два дні до початку погро-
му УГГ – арешту Миколи Даниловича Руденка. Мене перед відправкою з тю-
рми в грудні ще наостанок посадили в карцер, щоб підірвати здоров’я перед 
етапом. Видимо, вже почала працювати негласна установка КДБ виміщати 
на мені ще й свої претензії до безстрашної маминої активності. Проте до 
табору я повернувся в середині січня 1977 року хоча й виснаженим, але прак-
тично здоровим. Та зголоднілий за три тюремних роки за прогулянками на 
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свіжому повітрі, я не вберігся і, погулявши перед відбоєм на 47-градусному 
морозі, застудив бронхи і дістав гострий бронхіт. Виконуючи задум моїх ки-
ївських кураторів (5-ий відділ КДБ УРСР), в госпіталізації в табірній санча-
стині мені було відмовлено, запропонувавши вибір: або ходити з гострим брон-
хітом у люті морози на роботу, або погодитись поїхати в табірну лікарню 
на 35-ту зону, де в повній ізоляції від інших в’язнів їм зручно було виконати 
свій щодо мене злочинний намір. На той час під керівництвом лікаря Соломі-
ної, що, фактично, стала знаряддям КДБ, лікарня перетворилась на каральну 
установу, де під прикриттям білих халатів на вказівку КДБ чинилися злочини 
проти людства у вигляді умисного непоправного підриву здоров’я окремо об-
раних політв’язнів. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР СУВОРОГО РЕЖИМУ ВС-389/36, СЕЛ. КУЧИНО 
ЧУСОВСЬКОГО Р-НУ ПЕРМСЬКОЇ ОБЛ., З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№3, 12 грудня 1972 р. 

Дорогий сину! 
16 днів другий твій лист перебував в русі й на студіюванні, дійшов скромно 

квітчастим. Прошу писати без креслень власних. Дякую за листа від себе за 
всіх. Читаю, потім повертаю, роздивляюся і знов читаю, дочитую і хочеться 
знов твого листа як голодній людині, коли мала пайка табірна... Сідаю до сто-
лу, щоб багато тобі написати, а думка з розбігу б’ється об мур, зміниш її напря-
мок – в глуху стіну ще, і ще... 

Мені чується-ввижається, що це не думка моя, а це ти, мій Олесь, то ще 
хлоп’ятком маленьким, то школярем, то вже підлітком, а то враз у віці року 
1972, а я... з тобою на всіх тих стадіях-перипетіях... 

Місцями лист твій вселяє надію, що стабілізується те сприйняття дійс-
ності, єдино правильне в цих ситуаціях, коли вже не реагує болісно, коли в 
силі відключитися, дивитись і не бачити, разом з тим не втрачаючи чутливос-
ті людської – і потяг до прекрасного (хоч і на грані власної фантазії), жадіб-
ності до пізнання, до самоудосконалення.... Варто. Нічого не вічне, треба ста-
ти над ним: манить берег. Я знаю, це – під силу. Нумо-ж! 

Якщо забрали підручники з англійської мови, то чи дозволять одержува-
ти замовлену тобі літературу? Коли, наприклад, написано окрім всього, що 
це є підручник для студентів вузів, а насправді це – не лише підручник, як 
тоді довести твої вихователям? Знов-таки, прошу, ставитися дуже спокійно, 
урівноважено: може, якусь скупу сторінку прочитає хтось з людей, поставле-
них над тобою. Мені не жаль подбати про укомплектування бібліотеки того 
вашого осередку-закладу («Не пропаде наш труд», до фіналу з кістками не дій-
де). Чень же на «лінійці» не спалять? Втішає і фізичний закон, що в природі 
нічого не зикає, на якусь n-частку градуса (по 4 гр.) потепліє в повітрі? Сло-
вом, питання серйозне до комізму, отже, саме по цій причині його важко роз-
в’язати на місці. І не трудно. 

Варто вдатися з заявою на цю тему до компетентних і арбітражних установ 
(певно, мені з твоєї згоди), щоб внести ясність-поправку для зековців всього 
загалу про їхнє право без обмежень на читання літератури радянських видань 
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(звичайно, за винятком літератури спецфондів) у вік науково-технічної рево-
люції (я вже з/не/вірилася щодо гуманності). 

Тоді Андрієвський (Слідчий О.Сергієнка. – Ред.) забороняв з тих мотивів: 
«Нема чого, хай думають про слідство». Ну, а тепер це вже в минулому, і на 
«стезі» виправлення чому ігнорувати впливом наукової думки? 

Використання зековців як рабсилу заплановано на спеціалізованих вироб-
ництвах, то хіба виготовлення електропраски виключає поле рацпропозицій з 
середовища безпосередніх виконавців? (У таборі № 36 в’язні виготовляли 
деталі електропрасок. – Ред.) А терміни покарання сягають на десятиріччя, 
то як же тоді бути з науково-технічною революцією в галузі продукування 
електроприладів? Така постановка питання може відкинути вас у стадію ма-
нуфактури в добу становлення первісного капіталізму? І винести це на обго-
ворення політзанятій просто небезпечно, то я тебе, Олесю, дуже прошу: мовчи, 
шануйся, бережи нерви, цур йому пек! Пам’ятай про «русское красноречие»? 
Замовлю я тобі /Салтикова-/Щедріна («повторение – мать учения») – саме він 
є в продажу тепер, звичайно дещо. Будеш писати – пиши, чи одержуєш лис-
ти. А Олекса (Різників. – О.С.) як там, чи читав мого листа? Взяла тітка (Віра 
Худенко. – О.С.) адресу, щоб тобі написати, читали їй твої листи, а там немає 
жодного особистого привіту, не забувай. 

Скучаю дуже за Усть-Лесиком... (Син О.Сергієнка Устим, 25.08. 1971 р.н. – 
Ред.). Часто звав він мене мамою, хоч я йому твердила, що я бабуся, а мама 
на роботі. Навіть коли поверталася мама його, він кликав мене; «Мама, ма-
ма», Дзвінка усміхалася болісно і ми разом йому скандували: «Баба, баба». 
Коли поверталася з роботи Дзвінка (ми завжди гуляли і зустрічали її на дворі) 
він дуже спокійно реагував, що якось з серцем вона сказала: «Він не звертає 
на мене уваги, бо я весь десь відсутня». 

Вчувається мені його «баба, баба», коли виходила з дому, від’їжджаючи 
до Львова. Коли в вихідні дні я відходила з двору, він кликав мене і плакав. 
Був у нас з ним контакт той, що молодієш, старіючи біля нього в турботах і 
піклуванні для нього йому... Це я тобі відповідаю на твоє питання: для мене 
поняття свободи особисто вилилося в форму «мушу, праця до нестями, через 
силу, над силу, переможу» і т.п. (...) 

Будь здоров, хай тобі щастить. 
Твоя мати. Забирай привіти. 
О.Мешко. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР ВС-389/36, СЕЛ. КУЧИНО, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№29, 17 липня 1973 р. 

Дорогий Олесю! 
Добридень тобі, сину, в твою темну, вогку! Минуло ще вісім днів, як я 

послала тобі листа, а твого лімітного так і немає, здається, вже час... 
Натомість одержали з Чусової офіційного, дуже лаконічного листа від 9/VІІ, 

що «тубучету не подлежит», що «неоднократно обследовался врачами-специа-
листами» і, що в табтюрмі «содержится согласно закона и с учетом состояния 
здоровья». 
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Після такого «втішного» повідомлення робиться страшно за тебе, за 
твій стан здоровля, за твоє буття взагалі. Відомо, що тебе в лікарню не возили, 
уявляю обладнання і можливості табірної санчасті, і раптом така безапеляційна 
відповідь на нашу правдиво-істотну скаргу начальнику учреждения від 22 чер-
вня з додатками: 

а) довідкою про стан твого здоров’я (давнішню), 
б) лист завполіклініки до тебе, в якому він тобі пише, що довідку він 

має право вислати на офіційний запит. 
Чи ознайомили тебе з текстом листа і довідки? Не нервуй, коли цього не 

було: нема чому дивуватись. 
Розраховуючи саме на таку реакцію того учреждения на нашу скаргу, я 

послала заяву 11 липня Прокурору Пермської обл., а копію обласному управ-
лінню внутрішніх справ з довідкою про стан здоровля твого, видану на вимогу 
горконсультації від 3/VII 73 р. 

Чекаємо на більш законне розв’язання твоєї справи. Не думаю, що всі 
наші листи, до тебе адресовані, потрапляють тобі до рук, і, може, ти наші пи-
тання задовольниш докладним листом тепер? А також просимо звернути ува-
гу на пробіли в листуванні. У своїх листах я не зачіпаю жодних питань, що 
могли б стати причиною до виїмки листів, отже, листи без погрішностей що-
до змісту й форми – резонно не підлягають затримці і т.п.. Коли твоє питан-
ня, а ну, розглядатимуть не формально і будуть дотримані законні норми ре-
жиму за судовим вироком, треба тобі скористатися про переміщення на інше 
учреждение. 

Реальність не дає підстав до ілюзій, але висновки на власному досвіді і 
мудрість самозбереження хай тебе оберігають надалі на кожному кроці, кож-
ної миті, наш дорогий сину, тату, мужу. Попереду багато всього, але заради 
вартісного відсіяти треба все, що вадить, шкодить. 

Устик все твердив, що тато поїхав на роботу машиною далеко і скоро 
приїде, отже, устами немовляти говорить сама правда найщиріша, найчисті-
ша. Тобі належить виправдати віру і сподівання всіх, Олесю! А дітям ніяк не 
можна збрехати чи утопити їхні надії. Устик це сам говорить: йому ніхто са-
ме так не говорить. У суботу, 14 липня, ми всі разом вибралися до Дніпра – 
поїхали до Подолу, на пристані «Наталка» переїхали катером на лівий берег, 
і Устик став справжнім наддніпрянином, охрестившись у Дніпровій водичці, 
правда, йому обмочили лише ніжки для першого разу. Але тепер він знає, що 
таке Дніпро, катер, живий човник. На пляжі все говорив: «багато людей», хоч 
це місце було порівняно менш людним за інші пляжі. Купалася і Дзвінка ба-
гато разів, а я таки пірнула, боячись за свій радикуліт і серцеві спазми. Устик 
трохи захрип, а так здоровий. Плануємо на наступну суботу їхати на пляж: 
дуже Дзвінці хочеться купатися, а я дбаю про гарт Устима. 

Листа тобі дописую на пошті, бо Устимко не дав скінчити дома. Рветься 
до ручки і пера хоче, чи писати, чи малювати, чи з тобою поділитися своїм 
життям-буттям. Кричить «на руки, на руки, дайте мені», отже я передаю 
олівець Устикові і він тобі напише свого зашифрованого листа, гадаю, це ти 
один у світі годен будеш перечитати його, відчути і зрозуміти: 

Тату, я тебе чекаю, їдь швидше, бо я за тобою скучаю. До зустрічі. Твій 
син Устим Сергієнко. 

До побачення. Мати. 
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ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР ВС-389/36, СЕЛ. КУЧИНО, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 30, 28 липня 1973 р. 

Добридень, дорога моя дитино, сину Олесю! 
22 липня дочекалися твого листа з лагерного ув’язнення другого за раху-

нком. Три листівки – кожному члену родини окремо і одну всім разом. Третьо-
го листа доведеться довго чекати, прошу писати листа такого довгого, як те 
довге очікування... Маю сподівання, що тебе звільнять раніше. Не можу диви-
тися на світ Божий: так стискається серце, що все це для тебе закрито, що світ 
прекрасного заґратований, за китайською стіною... 

Сердешний сину! 26 липня повернули з Копально (Поштове відділення, 
що обслуговує селище Кучино. – Ред.) олівці для малювання і креслярські, що 
я тобі посилала, для малювання Устимкові «машин». Повернули без всякого 
пояснення, а мені це не зрозуміло, чому (Одне чи два слова замальовано цен-
зурою. – Ред.) позбавлений права мати кольорові олівці. Пошлю запит в Міні-
стерство внутрішніх справ. 

Подумай, чим би ти міг малювати Устикові його улюблені машини абс-
трактного поняття, але конче спробуй. У листі ти обминаєш писати про себе, 
про свій стан здоров’я, а твій начальник запевняє нас у лаконічній відповіді, 
що ти не підлягаєш тубобліку, що «неоднократно обследовался специалиста-
ми», що малоймовірно. Цей випадок одужування хронічно хворого з формою 
дисимінованого туберкульозу робить переворот в медицині і міг би хтось за-
жити слави чудодійного ізцілителя, як у часи перебування Христа на фарисей-
ській землі. А тут, на Короленка (Так деякий час називалася вулиця Володимир-
ська, на якій у будинку № 33 знаходиться КДБ. – Ред.), скидають з ліку живих, 
що тобі треба мати на увазі, щоб пружним кроком відкрокувати на зло недолі 
і лихим людям по тій же лиховісній. 

Вже третій день, як приїхали п.п. Оля і Сюня (Мати і тітка Дзвінки. – 
О.С.). Устик дуже приязно до них ставиться, але нагодувати, переодягти, по-
класти спати дається лише мені: відвик. Годувати його то є для нас і понині 
проблема. Нам конче треба кидати пипочку, будемо радитися з лікарем при-
ватним, тоді я напишу тобі докладніше. (...) Про Устика розповідь триває: 
повторю – він геній, усе то вже не новина. 

Йдемо ми, і між нами відбуваються такі діалоги: «Хочу води». – «А де 
ти бачиш воду на дорозі?» – «Нема води». – «А де є вода?» – «Дома». – «А ку-
ди ми йдемо?» – «Додому». – «Ну, от прийдемо і будемо пити». 

Або: «На луки, на луки». – «Устику, я не можу тебе нести». – «На луки», – 
скиглить. Я присідаю і прошу послухати серце: «Слухай. Ну що, ти чув биття 
серця?» – «Тук, тук, у баби буба». – «От бачиш? Іди нозями». – Йдемо. – «На 
луки». – «Було б сидіти дома». – Перестає просити і продовжуємо йти чинно. 

Або: Дзвінка сидить на яблуні, коли це Усить зауважив і кричить: «Дати 
Устима мамі». – Дзвінка: «Лізь сам на яблуню». – Устим хапається за стовбур. 
Намагається вчепитися, зрозумівши марність своїх зусиль кричить: «Не годен, 
не годен, дати Усю на дерево мамі». – Просить мене. До двору заходить «дядя». 
Усть мене питає: «Це дядя чужий?» – «Ні, це дядя хороший». – Устик на-
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строюється відразу на відповідний лад. Хлопчик робиться товариським, зви-
кає до людей. Гостювала жінка з дитиною Романкою (на рік старша дівчинка), 
він ставився дуже стримано, ще не навчився бавитися з дітьми, але намага-
ється чогось не дати або забрати. Дуже привітний, балакучий і уважний з до-
рослими. 

В кожному листі пишу тобі, щоб ти звертав увагу на нумерацію. Напи-
ши про книжкові бандеролі, чи одержав «Могилянку»? Все напиши, що ти 
одержав з книжок останнім часом, а також з пакетів-листів. Авторучку я по-
слала до тих стержнів спеціальну. Чи потрібний папір? Коли і в якому стані 
одержав бандерольку кілограмову? 

У нас також похолодніло, падуть дощі, трусять вітри яблуні, збираю, 
ношу в кут саду, щось залишиться, уціліє. 

На все добре, сину. Цілую. Мати. О.М. 

ЄВГЕНОВІ СВЕРСТЮКУ ДО ТАБОРУ ВС-389/36, КУЧИНО ПЕРМСЬКОЇ ОБЛ., З КИЄВА 

(З архіву Є.Сверстюка) 

30.XI 1973 р. 

Євгене Олександровичу, добридень! 
Була у Вас дома. Прихід припав на кінець гуляння; далі годування і укла-

дання Вірусі, Вашої милої пустунки-пестунки. Вередлива («незалежна») ді-
вчатко нелегко тримати в берегах заданого їй режиму. В процесі годування 
воно мовчки, без плаксивої мінки, само виходить з-за столу, ні на кого незва-
жаючи, на знак незадоволення (хотіло починати обід з другої страви). Тоді 
бралася і я її годувати (маю власний досвід годування Устимка в супроводі з 
ляльковою театральною виставою і з одним виконавцем обох цих процесів). 

Сподобалося їй нове вжите мною слово «гамати» як припрошування, і 
мені пощастило – проковтнула Вірунька кілька ложок борщу, далі вже дого-
довувала Ліля. Такі ж самі труднощі з укладанням спатки вдень. Нова людина, 
інший прийом – і воно було стишилося, як до сну, але не заснуло, зажадало зго-
дом книжечку. З серйозною мінкою, гортаючи сторінки, рівним голосочком в 
темпі читання, вимовляло якесь своє плетиво зі звуків, слів відомих і своїх 
власних, поглядаючи оченятками (такими мені рідно-знайомими) на присут-
ніх. Між оцим всім слухала, як чари, уривки поетичної прози, і ворухнулося в 
мені почуття індивідуаліста і жалю, що не можеш її собі привласнити, бодай 
вдруге перечитати з повільністю і смаком споживання їжі йогами. Цей «об-
раз» з’явився з недавнього часу, коли почала займатися їхніми вправами піс-
ля того, як захворіла серйозно і надовго (навернув один «йога», що провідав 
мене, і загорівся бажанням допомоги). 

Кілька вправ я засвоїла і поступово просовуюсь неквапом далі – покла-
даючи, разом з наставником, надії на затриманні, на останньому етапі, умов-
ного здоров’я та віри в цілющість вправ. На голову я сама, звичайно, вже не 
стану в протидію тих близьких, що намагаються зробити це силоміць. Щодо 
ваги, площі й часу дуже вже забагато всього цього на одну людську одини-
цю... Переконують мене в необхідності цих вправ, що я й роблю під закли-
нання: «Не спіши гасити мою свічку. Може, їй ще згаснуть не пора. Я ще 
зможу, я ще встигну, встану! Рано ти приніс свій сірий плащ... Вже тоді діла 
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мої і міряй, відповідь на все тобі я дам». Сама собі в своїй господі, і не давить 
самота, поринаючи в світ спогадів, у світ реально зримий, духовно близький – 
є почесне місце всім шановним і дорогим, і рідним, і знову багатію, розправ-
ляюся, оживаю в надії – що на твердому реальному підґрунті. Без шоку реа-
гувала я і на останнє: так довго і старанно підготовлялася громадська думка, 
навіть «ненароком» кинули «вибраним» у травні й майбутню назву псевдо-
твору – «Терціум нон датур». (Мова про «полегшений режим» для Івана Дзю-
би в слідчому ізоляторі, за якого він мав спростувати свою працю «Інтерна-
ціоналізм чи русифікація?». Наслідок – публікація в газеті «Літературна 
Україна» від 9.ХІ. 1973 покаянної заяви. Під арештом був з 18.04 1972 до 
6.11. 1973, за вироком мав 5 р. ув’язнення за ст. 62 ч. 1 КК УРСР. – Ред.). 
Жаль його, жаль на нього: недовго втішатиметься відносною волею, щедро-
тами рідної природи і радістю свого інтимно-особистого. Не сховатися, не від-
купитися, не відгородити охороні від того, що разом з тобою ступає до скону. 
Ні співавтори – удавано безлика мадонна не втішить внутрішнього голосу, 
атрофованого з переляку: дія анестезії тимчасово-коротка. Позбувся чоловік 
не лише тіні, а й душі, та не на дуже й сходних умовах! Що то – провінційна 
відсталість! З запізненням на півсотні років повторити досвід загублених без-
славно капітулянтів тридцятих років. А Андрій тепер з родинним гамузом 
проситься геть. (?). Словом, низько, благодушно й сміхотворно! А є люди і 
буде правда – і тому подібне. А в нас уже легенькі морози, сіро-біліє сніг, то 
розгодинюється і світить жовтаво-ясно сонечко, то все навколо затягнеться в 
сіро-білу наволоку і вабить шлях в розрідженому просторі і хочеться йти-йти: 
так вабить світ широкий, люди розумні і добрі. Тоді й беруться сили... Як Ви 
там? Як вусатенький «здоровань»? (Мабуть, Іван Світличний. – Ред.). Нічого 
від нього не маю, не знаю, і дописує вас мені моя уява, інтуїція, доля спорід-
неності. Я вистою, писати треба туди: там «молодість» залишиться законсер-
вованою до старості, з усіма невеселими атрибутами і наслідками. (...) Перед-
платила і з нового року переадресую ліміти: «Новый мир», «Курьер ЮНЕСКО», 
гадаю, що будете задоволені оба. На все Вам добре, Євгене Олександровичу. 
Разом в листі надсилаю комплект листівок – Софія Київська. З повагою. О.М. 

НАДІЇ СВІТЛИЧНІЙ З КИЄВА В ТАБІР ЖХ-385-3/3, МОРДОВІЯ 

(З колекції Н.Світличної в архіві Музею шістдесятництва) 

24. 12. 1973 

(Листівка з зображенням скверу на Володимирській вул.) 
 

Дозвольте колядувати! 
«Жито-пшеницю розсіваю, щастя нового засилаю, з Новим роком, з Різ-

двяними Святами вітаю! Сійся-родися, жито-пшениця, без кукілю, без мете-
лиці, волею молодою уберися, сонцем Відродження освітися! На щастя, на 
здоров’я, на Новий рік! Кутю-узвар варитиму, дрижачими руками на покутю 
ставитиму, на Схід дивитимусь – своїх гостей дожидаючи! 

Люба Надіє, чекаю на Святвечір, не обминай ти моєї господи! 
Надійко, цей куточок тобі знайомий – сквер біля облсуду: обновили, 

розбили площу сквера від пл. Богдана до вул. Жертв Революції на 5 фрагмен-
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тів з історії Київської Русі. Це третій фрагмент з бронзовим водопоєм (лев 
натуральних розмірів) знайдений у Переяславі-Хмельницькому, поч. ХІІІ ст., 
та чавунні гармати російські ХУІІІ ст. Дбаємо про останні смаки гостей. 

Веселих свят святій комуні бажаю! Дух сильніший над тілом людини, 
тримайтеся. Від І.К. (Ірина Калинець. – Ред.) листа не маю, хоч знаю, що листа 
послала. Всіх вітаю. О.М. 

На полі дописано: Чи моє поздоровлення до дня народження) одержала? 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТЮРМУ ОД-1/СТ-2, М. ВЛАДИМИР-20, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№44, 24.12 1974 

Добридень, Олесю! 
Одержала сьогодні копію листа з Пермського облуду, яку, певно, тобі 

вже зачитувано. (Мене засудили на кучинській вахті 31 грудня 1973 року на 3 
роки «критої» тюрми за те, що я «Плохо влиял на осужденніх», себто під-
тримував віру й оптимізм. – О.С.) 

Борис Євгенович Патон письмово не повідомляв мене про неуспіх свого 
депутатського заходу (про наслідки та реакцію знав він значно раніше за нас) – 
однією картою всіх козирів перекрито. 

За порадою (вона на рівні Міністерства юстиції) треба оскаржити Чусов-
ське рішення ще і в Володимирський облуд, оскільки і справа, і сам засуджений 
знаходяться в м. Володимирі, а вже потім йти до Верховного Суду РСФСР. 

В цій справі викличи, Олесю, адвоката табірної надзорної скарги; про це 
одночасово я пишу і Російській Федерації. 

3-го грудня адвокатові Немиринській Н.Я. спецчастина Київського облу-
ду не дала для ознайомлення твоєї судової справи, мовляв, справа «тереторіа-
льно» відсутня. (Адвокат Немиринська захищала багатьох дисидентів. – Ред.). 
Залишила вона свою заяву (знов-таки в цій же спецчастині), щоб її повідоми-
ли, коли можна буде знайомитися зі справою, з тим і поїхала. Так і до нині. 

12 грудня з цього питання я сама послала на ім’я голови Київського об-
луду скаргу. Відповіді ще не маю: посада голови вакантна, підбирають канди-
датуру на затвердження – т. Цупренко пішов на підвищення до Верховного 
Суду (Суддя Київського облсуду П.Г.Цупренко став першим заступником Го-
лови Верховного Суду УРСР. Мене, як і багатьох інших політв’язнів, судили 
Мацько – голова Київського облсуду, та Дишель. – О.С.). 

Адвоката Немиринську викличи (м.Ворошиловград, юрконсультація Ка-
менні Броди), квит. № 006626, від 1/ІІІ 74, в разі потреби: час їй кінчати своє 
доручення, оформлене 1/ІІІ 74 року. 

9/12-74 р. Переказала тобі поштою 50 крб. для передплатних та інших ви-
трат (підбий підсумок своїх грошових лишків на кінець року). 

Не зайвим, і дуже вчасним, буде упорядкувати книжки, залишивши собі 
необхідний транспортабельний мінімум таки в цьому році (що я кажу: хіба 
відомо, коли ти одержиш цього листа? Сміх і плач – це ж не улягає жодним за-
конам поштовим і кодексовим). 

З наявності варто переслати собі додому з книжок те, чим би ти хотів по-
повнити затужавілу-затужілу свою бібліотечку... 
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В цьому питанні доцільно і своєчасно занедбати відстояну табірну муд-
рість: «Не відкладай на завтра те, що треба з’їсти сьогодні», відповідно її пере-
фразувавши. 

Кінчаємо, сину, цей трагічно-сумний рік 1974-ий, цур йому! Був він тя-
жкий до нестерпності – такий нескінченно довгий, що здавалося не буде йо-
му ніколи ні кінця, ні краю... І хоч це є значна і неповторна частина втрати з 
життя нашого миті людського буття по суті – не жаль мені скидати річний тя-
гар зі старих пліч своїх, як гадину жалку й отруйну... 

З вірою – все з непохитно-твердою вірою! – з надією незрадливою, сину 
мій, будемо зустрічати рік наступний – 1975-ий – шукаючи в тумані невідомо-
го просвітку дня весняного, благодатного... 

Дай Боже, Олесю, тобі волі, щастя! 
Пересилаю в цьому листі кишенькову картку-календарика на 1975 рік, 

чень, знадобиться скрізь, повсюдно. 
Цілую. Твоя мати О. М. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 24, вересень, 29 дня, 1975 року 

Сину мій дорогий Олесю, добридень! 
З вересневим привітом до тебе – Київ і Кияни звертаємось. Шлемо тобі 

найпривітніші, сумні і неспокійні думки свої цієї загадкової осені сухої, і ти-
хої-тихої, навдивовижу теплої, без вітру, без хмари. 

Земля сохла і пересохла, аж потріскалась, ступаєш в пил той аж по кіс-
точки і чуєш запах землі – тієї кормилиці святої, що перебиває пахтіння ба-
дилля сухого (немов зачумленого), що навіть важко визначити, чи то бур’ян, 
чи трава, чи зело яке інше, таке воно чорне і жалюгідне. Всій землі засуха в’їлася 
сьогорічна, а південь плодючий чи не найбільше зазнав спраги бездощової, 
безсніжної. 

Штучне поливання – то іграшка в руках дітей дорослих на тій смузі за-
дутій, скривдженій. А проте їли всі дари землі щедрої – на всіх вона родить 
дітей своїх – садовину, огородину, щось мали б і вам давати з ужинку того при-
родного, щоб не занапастити людей живих, тимчасово ізольованих, що мають 
повернутися життєздатними і здоровими в своє лоно родинне і соціалістичне, 
за тезою суспільства нашого. 

Як повідомило мене Управління ИТУ УВД Владоблвиконкому, заступ-
ник тов. Капканов (лист від 26/IX-75 г. № 9/12-М-303), що «состояние здоровья 
вполне удовлетворительное, необходимой медицинской помощью он обеспе-
чен», що зловмисне порушуєш режим, відмовляється від роботи, не викону-
єш вимог адміністрації, що право на переписку не порушується, всі скарги, 
заяви адміністрація відсилає вчасно, що вся кореспонденція тобі вручається. 

А також постанова Київського обллсуду й ухвали Чусовського є в особо-
вій твоїй справі, з котрою «Сергиенко ознакомлен». А ти мені сам писав, Оле-
сю, що на твою вимогу письмову не висилають тобі ні першого, ні другого 
вироку. 
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Прошу написати мені, коли тебе було з ними ознайомлено, дату і номер 
тих листів, що в них були вони надіслані. Викличи з Володимирської юркон-
сультації свого адвоката, а також повідом її, що є ухвала Чусовська, бо вона 
бідкалася, що в цьому їй була відмова Пермського. 

Тоді необхідно з нею проконсультуватися – маєш на це конституційне 
право, і гроші на такі твої консультації я переказала на її рахунок. 

А ще прошу уточнити, чи ти відмовився від роботи, чи, як пише Капканов, 
«допускает отказы от работы», бо зрозуміло, що це різні поняття за змістом. 

27 вересня казала Звена, що листа твого немає. Останній твій лист до ку-
ми (Лідії Гук. – О.С.) був від 16 липня, отож 16 березня твій реченець на на-
ступний черговий. А де ж той лист? 

«Право на переписку не нарушается», – пише тов. Капканов, – отож тобі 
самому треба йому написати про відомі тобі порушення з цього питання за 
адресою: ул. III Интернационала, №45, управление внутренних дел (УВД) 
Владимирского облисполкома, начальнику. 

Яка вартість твого місячного утримання? 
Щодо надзірної скарги твоєї – питання лишається відкритим: Немирин-

ській справи не дають, а мої скарги: 
1. В ЦК КПСС з цього приводу переслано на республіканську прокура-

туру, а ті щось нове мені готують, бо довго затримують відповідь. 
2. А Міністерство юстиції СССР – теж затрималось з відповіддю, що то 

воно має означати? 
Є на що скаржитись, та не має куди через ту глуху стіну, мій сину дорогий. 
Я беру до уваги твої жалі до мене щодо твого становища – не тому що 

вони слушні, навпаки, вважаю їх хоробливою реакцією – але буду вживати 
заходів для твого заспокоєння, лише з єдиною цією метою, бо іншої не бачу. 
Я не втрачаю здорового ґлузду, наперекір всьому жахові нашого становища, 
всіх інших передумов до цього. Я завжди з подякою згадую своїх батьків за 
все, і передовсім за ті мої гени; знаю добре, кого звинуватити в моїй перманент-
ній біді. 

Зробила фото своїх батьків (я тобі, ген давніше, його послала), бо не мала 
часу й можливості їх роздивитися, а тепер ні-ні та й гляну. Милі і добрі були 
ці люди і наївні, довірливо-простодушні, і дітям своїм це прищепили, а вони, 
ці якості характеру, тепер не на часі, просто шкодять, а декому сучасному, що-
до мене, наприклад, здалися на глум і сміх. Я, правда, не роблю з цього траге-
дію, бо знаю добре, що наступники наші гірші своїх попередників, як би їх не 
одбілювали. 

Ти просив мене, Олесю, фотолистівки Києва. Не вийшло в мене, як то я 
собі міркувала, – дуже мені хотілося послати знимки тобі улюбленого міста 
за твоїми мистецькими уподобаннями закутків, сходжених цибатим півником-
ліриком, моїм довгоногим неслухняним – отож посилаю 31 листівку (одна згу-
билася з комплекту) лакованого, пригладженого Києва. Передивися, щось 
залишиш може собі, а з баластом впораєшся, як схочеш. 

Мало тобі пишу – не я в тому винна, – але я щоднини вечірньої години, і 
з зорею біля тебе і з тобою, Олесю. Я не нуджуся за роботою, я її не шукаю, 
вона сама мене знаходить – це той мікроклімат таких людей, всього-на-всього, 
зверни увагу на номер цього листа – і легко перевірити, що з листів застряло. 
Мені на мої запитання треба дати відповідь. І не клопочися нічим, думай про 
себе, бо насправді, голубе, у нас має бути тільки й лиха (страшне й велике) – 
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це твоє лихо, а у тебе – саме твоє лихо, тамтешнє лихо, що разом з тобою за ґра-
тами сидить реп’яхом-п’явкою. 

Цілую, обнімаю. Мати. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 8, 19.01. 1976 р. 

Мій світе ясний, дитино дорога, Олесю далекий! 
Вдруге здоровлю тебе з Новим роком, тепер з роком старотрадиційним, 

що юрбою згадок далеких і напівзабутих непроханий суне перед душевним 
зором моїм затишним дитинством і трагічністю юності моєї. Від допливу їх 
аж закрутило, закололо в носі, обізвавшись і всередині болем втрати... 

Давнє лихо сплелось у мереживо чорне з сьогодення моїм, – так за все 
життя і не перебула його, за довге своє життя, що 9/10-х було його сутністю 
і змістом через помилки лиховісних. 

Попри все, як я вміла радіти і сміятися, тішитись красою світу навколиш-
нього і веселити інших, коли невесело було самій. 

Отож іду до тебе сьогодні – у свято Водохреща, з морозом добрячим і сон-
цем ясним, ось воно ласкаво через скло гріє мою щоку вечорову, – і хочу тро-
шки розважити, підігріти зсередини те невмируще добре і стійке в тобі, що 
живить, тримає людину і в скруті лихій. 

Не стелю святковий стіл скатертиною, нікуди не кваплюсь, щоб встиг-
нути до зустрічі гостей жаданих. Не риплять двері в сонячній довгій світлиці 
твоїй, лише лину по шляху спіритуалізму до півника цибатого бабусиного і 
мого трішечки. Час колядування-щедрування минув, повернуло на весну, і я 
несу тобі вірша замість щедрика-ведрика (правда, мені казали, що навіщо в ли-
стах писати вірші, «попроще надо»), бо я їх люблю з давніх-давен: вони мої 
розважальники і радники, чинники знеболюючі і наркотики. 

Джордж Грей (одна з епітафій). 
Американський поет, Едгар Лі Мастерс (1868–1930) 

Не раз обсервував я 
Вирізьблений мені мармур – 
Човен із згорнутим вітрилом, що завмер біля пристані, 
Насправді не символ, 
А моє життя. 
Любов явилася мені, й я сахнувся її хвилювань, 
Смуток постукав до моїх дверей, та я злякався; 
Честолюбство озвалось у мені, але я жахнувся ризику. 
А тим часом усе жадає сенсу життя. 
Зараз я знаю, слід напинать вітрило 
Й ловити вітри долі. 
Куди б не мчали вони човен. 
Сповнити життя сенсом, можна призвести його до безуму. 
Але життя без сенсу – 
Мука з неспокою й неясної жаги, 
Човен, що прагне моря і воднораз боїться. 
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Так бачу тебе; листаю ту книгу, все як сьогодня пропуском в 91/2 літ, що 
їх уява не годна регенерувати і дописати правдиво, – саме воно і є тим пере-
ділом. 

Отож здоровлю тебе свяченою водою здоровою, щоб був бадьорий, міц-
ний, потужний, як річка в берегах своїх прадавніх, зі сталим руслом розмитим, 
покрученим. 

Листи до Нового року мала від трьох родин – нащадків дядька Хоми: Зі-
ни з чоловіком Євгеном (Це Сергієнки з Гуляй-Поля. – О.С.) (їхні діти Вален-
тина і Василь), від Миколи, брата Зіни, у нього 2 дочки заміжні і син кінчає 
військову службу. Настя Федотівна живе з сином Миколою. І від Тимофія Хоми-
ча, він живе на старому, але поновленому дворищі батьківському. Має трьох 
дітей, з 1947, 1951, 1952 років народження: Віктора, Ніну, Валю і внука Юрія 
Вікторовича. Григорій Хомич живе в Донецьку, Валя Тимофіївна також, Ніна 
в школі піонервожата. Від великого роду їхнього багато відійшло завчасно в 
Лету, а молодняк потроху, поволі поновлює рід свій і ті вичовгані пороги дя-
дька Хоми. Всі запрошують у гості зиму холодну перебути. А як її перебути 
справжню тобі? І нам з тобою? Чи одержав ти листи від Зіни і двоюрідного 
дядька твого Тимофія? Зіна дочку заміж віддала, весілля в Запоріжжі відбу-
вала, отож весільна мати була заклопотана, переобтяжена – отак, сину, роки 
йдуть, життя без упину мчить до кінцевої. Добре перебув операцію Василь 
(Стус, операцію на виразку шлунку йому зроблено було 10.12. 1975 у Всесоюз-
ній лікарні МВС для в’язнів ім. Івана Ґааза в Ленінграді. – Ред.), а намучився 
так, що байдуже чекав, які двері відчиняються йому; отож той настрій породив: 

«Коли тебе здолає сон смертей 
І втома літ твої обляже груди 
І понесуть ізвомплені маруди 
Зі світу геть і геть з-перед очей, 
Коли спромога самоуникань 
При узголов’ї спалахом прозріння 
Відкриється тобі, як благостиня 
Прощень, опрощень прощ і прощавань, 
Коли протліла згаґа живоднів 
Ураз попустить серце, ніби напад 
Нагальної недуги, в смертний запад, 
У феєричні сполохи жалів, 
Коли ти зрозумієш: безпуть є 
В цій товчі потайних відьомських тріпань, 
Апокрифом здобиться житіє. 
Як відшаліє безголосий кипень. 
Чи впустиш, Боже, в Царствіє Твоє?» 

Не раз перечитала сама, а за останнім разом прослухала вірш з голосу 
твого уявно, і він мені відкрився як благостиня... І постать твою, жестикуля-
цію стримано-скупу, притаманну тобі урочистість інтонації і збіг авторської 
інтерпретації – все як на долоні перед внутрішнім зором моїм стало. 

Озивається до всіх побратимів своїх добрим щирим словом спогадань, а 
до Євгена Сверстюка: «Десь двічі приходив у мої сновидіння – зустріч була 
радісна і тужна. Славний який! Мені про свято прийшов, нагомонів своїм пре-
красним голосом і залишив по собі радість спогадувань». 

Ніна бадьора духом, хоч і хворіє, повна сил, добра і мила. Лікується в Мо-
скві. Залишиться під містом: має туди призначення; бачилась я два дні з нею. 
(Після 4-річного ув’язнення, що закінчилося в грудні 1979 р., Ніна Строката-
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Караванська (31.01.1926 – 02.08. 1998), мусила жити під адміннаглядом у 
м. Тарусі Калузької обл. – Ред.). Щиро вболіває за тебе, передає тобі щирі ве-
ликі побажання, привіти. Наш день народження співпадає, коли мій лист встигне, 
може б привітає її? Чи одержав мої дві стереолистівки – подарунок до Нового 
року і Різдвяних свят і картини-марки мадонн Бельгійського живопису? Яких 
листів за нумерацією ти не одержав? Та подивися, нарешті, скільки я про це 
вже писала. Відповідає тов. Зав’ялкін (Начальник Володимирської тюрми. – О.С.), 
що прочитані книги ти можеш переслати, як належить за положенням, – подай 
заяву. Не скупись листом до мене, бо нічого мені немає від твого листа від 
22.XII 1975 р. – повнота, глухота, чи так можна? На все добре, цілую. О.С. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№16, 4.04. 1976 
«Ми любимо людей. 
Вони вціліють. 
Ми потурбуємось 
Про славний ранок 
Нового світу, 
Світу правди!» 

Поль Елюар 

Олесю, сину мій дорогий, дитино моя. Добридень тобі! 
Сьогодня неділя, весна весела, але й вона безсила вас розвеселити, і пе-

ред нею, всемогутньою, – камінь і залізо... І не смію їй усміхнутися – зціплю-
ються уста мимохіть. Лягає камінь на серце і уста німіють. А думка, мов зацько-
вана на одно-однісіньке озивається, лише йому підвладна. Не хотіла б дивитись, 
але оті щоденні турботи піднімають, і в роботі, що її не можна ні відкласти, ні 
забути, трошки відволікають увагу, переключають. І все усміхаюся гірко на 
оте твоє: «Прожила життя багате».  

Ні, сину, то є бідне і страшне життя і, боронь Боже його повторювати 
будь-кому: бо не для того приходить людина в життя, щоб метатися по колах 
Дантового чистилища в надії вирватися з того пекла уніфікації. Мені жаль 
марно розтраченої сили по тернових мостах за де-не-де гірким плодом дріб-
неньким. Єдине, що в ньому було – обминула віроломство і підлість, від якої 
лишається отруйний присмак, байдужість і навічна втрата доброго начала. Це 
додавало сили перебути лиху годину і було радісне сприйняття, вряди-годи, 
осяйного промінням. Заради цього варто, варто довго-довго йти... Ступати важ-
ко, напомацки, і з вірою перейти. 

От так сьогодня я розмовляю з тобою і потрошки вештаюся по подвір’ї. 
Дуже повільно, і аж ніяк не кваплячись... Така вона, весна ця важка. 

Вигребли мені сад, палили листя. Продимилась. Трохи вигрівала гаймо-
рит, дихала. Ніби вільно мені дихати?! Аж ні – той взаємозв’язок все затис і 
відсунув нормальне сприйняття біосфери і пропускає лише певні бета-частин-
ки – гнітючі – болючі... 

Сніг недавно зійшов, і слідом все просохло, не лишаючи вологи, немов 
після засухи (насправді воно так і є). Бо дуже замало було того снігу на спра-
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глу, зубожену землю занедбану. Зійшли тюльпани слабенькі, нарциси, черво-
ніють паростки піонів, а на кущах троянд жодної брунечки. На яблунях засох-
лі грибкові плоди від минулого літа – ніхто їх не зіб’є, не оббере від шкідників. 
Я лише подумаю, і тут же згадаю тебе за котроюсь із цих операцій, що часом 
ти брався за неї, коли тобі заманеться було розім’ятись, вигрітись, вітром об-
віятись. І отак непрохане одно за одним напливає... Відчуваю реально твій 
дух, твою постійну присутність. Так багато тих об’єктів зв’язуючих, в тому 
нашому просторі окресленому – клаптику маленькому від цілого і безмежно 
широкого нашого... 

Що до рук беру, що в око впадає – все воно єдине, неповторне і водно-
час незмінне. Так страшно скучила за тобою, Олесю! Так дуже хочу бачити 
тебе дома, в нормальних людських умовах. В умовах, у яких і належить бути 
людині, кожній людині. 

Після тих всіх побачень з тобою я не виношу звідти враження живої зу-
стрічі з сином – немов то жива картина позбавлена динамічності і кольору, як 
барельєф вирізьблений в камені, що відбиває окремий фрагмент з життя. Він 
залишається в пам’яті, і різний від кожної зустрічі незабутньої, з індивідуа-
льним забарвленням, але штучний. Побачення в Дніпропетровську через сіт-
ку з батьком, стоячи близько одне одного, мені тепер вдається більш людя-
ним і менш трагічним. Як можна удосконалити і розтоптати в собі людське і 
людське в людях! Після цього жити і радіти як після роботи потрібної – з ко-
рисними плодами для здорового вжитку подібних собі... Не бачити цього, не 
розуміти – не можна людині бодай найпримітивнішій. Справді, важко це мені 
зрозуміти. Стільки бачити, стільки зазнати від людей отих лихого – і не мо-
жеш цього сприйняти. (Яка страшна деградація. Неможливе – зробити мож-
ливим, надавши йому нормальне забарвлення у взаємостосунках штучних). 

Для твоєї книгозбірні придбали книжечку – «Декабристы рассказывают» – 
ти її прочитаєш дома, може, скоро – чого не буває в світі? (...) 

Чекаю від тебе інформацію про твоє здоров’я в дрібних деталях. Дзвінка 
поїхала до Устика перед лікарнею. Мабуть, цей твій наступний лист вже буде 
її чекати десь, а я тут даремно клацатиму дверцятами поштової скриньки. 

Цілую, обнімаю, жду. Мати, О.С. 

ЛІДІЇ ГУК У СКАДОВСЬК ІЗ КИЄВА 

(З архіву Музею шістдесятництва) 

23/4 /1976 

(На фотолистівці «Христос воскрес!» з писанками) 
 

Христос воскрес! 
Вітаю зі Світлим Днем Христового Воскресіння! Кров’ю Учителя, Про-

повідника іскуплені гріхи людей, що усвідомили їх і розкаялись. І йде по землі 
вічно живе людинолюбляче слово Богосина. Мученицька доба християнства 
минула, ідея його пригасла через посередництво книжників і фарисеїв, через 
корисливість і прагматизм. Але оживає слово проповідників, і вабить своїми 
гронами новими, в новий лик перевтілюючися. Горить ватра Прометея огнем 
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вічним. Слово Правди і Любові вічне. Щасливий той, в кому є Прометеєва іск-
ра! Христосуюсь тричі з Вами. О.М. 

Посилаю на додаток і чисту листівку. Привітай маму. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 26, 1 червня 1976 

(Вгорі зліва приклеєна засушена квіточка) 
 

...Ця пісня, що тримає ніч, 
Ця пісня, що повнить слух і зір 
І подає примарам руку, 
Ця бунтівна любов, 
Любов, що б’ється у кільці турбот. 
Сльозами сходить, 
Ця мрія – стоптана, скалічена, смішна, 
Гармонія, що заляга в землі, 
Жебрацька доля. 
Бо все життя 
Вона шукала злота чистоти 
І досконалої любові. 

Поль Елюар (1845– 1952) 
 «Дніпро», Київ, 1975 

Мій сину, Олесю! 
Понад 3 ½ місяці немає від тебе листів. 
Володимирські установи (тюрма, прокуратура, управління ІТУ, УВД, 

Копканов, медслужба – заслужений врач Росії Казаков) – відповідають на мої 
запити і запити Московських вищих інстанцій, що можна резюмувати, як все 
добре: ні зловживань, ні порушень з боку установи. 

Щодо твого здоров’я, як змовились, одним і тим самим реченням його 
характеризують: «общее состояние здоровья вполне удовлетворительное». 

А чого ж нема від тебе листів? Про твої порушення (якщо вони є) у від-
повідях не згадують. Мені на тебе не скаржаться, а тільки на тебе все збира-
ють для прокуратури Росії. Казали мені про 84 скарги. Вже писала, що твої 
скарги обертаються на тебе і проти тебе. Навіщо ти їх пишеш? Ти не знав, що 
заяви не в силі долати того єдиного бар’єра, а їх уже не розташовано один за 
другим, як в казках народних? 

Навіть мені важко уявити, що там відбувається в тюрмі; тому я не доко-
ряю тобі і від порад утримуюсь, але на здоровий глузд людини (всього по-
збавленої) хочу покладатися і апелювати. Чи вправо, чи вліво, чи прямо під-
еш – не обминеш того лиха... Отож стій на одному місці, думаючи трохи про 
себе і ще менше про нас. 

Настрій робочий, урівноважений – добути мусиш, людино! Не піддава-
тися, бо то все має бути... Є тобі чим зайнятися, і викинь того батога. За віщо 
тебе запроваджено до тюрми? Це ж «перст», та не Божий, отож і реакція має 
бути відповідною з твого боку. 

До читання – все в тебе є. А мову, певно, закинув вчити? 
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У фестиваль «Київська весна» ходила на концерт камерного хору – ди-
ригент Віктор Іконник. У маленькому залі філармонії було надто просторо – не 
подбали про аншлаг, хоч вечір цей міг би обдарувати естетичною насолодою 
багатьох спраглих. 4-ма мовами звучав концерт, в т.ч. італійською і німецькою. 
Були й старовинна музика і спів; згадали Бортнянського в перекладі на росій-
ську мову. Колектив співочий з 30 чоловік. Не бачила жодного мистецтвознав-
ця, мабуть, ніхто не відгукнувся на щирі старання співочого колективу, висо-
кого вишколу, відданої праці, малоплатної. В програмі Леонтович, Колесса, 
Лятошинський і В. Іконник – поліфонічні варіації на дві народні теми («Реве 
та стогне»; «Гей, на горі козаки йдуть»). 

Фестивально-музейно, як на сьогодення. Щодо прогнозування театраль-
но-концертного мистецтва в наступному сторіччі – то цьому репертуару вели-
ке майбутнє відкриється, бо воно насправді стане народним, скинувши луш-
пиння академізму і обмежень, що й живе мертвлять. Не зі сцени звучатиме, не 
в тісних стінах концертних слухатимуть, а провадитимуть на вільних просторах 
лук, полів. майданів, вулиць. Учасники – виконавці і слухачі – позбулися пасив-
ності простого глядача. Не вмирає потяг до краси. Шукають витвору краси в 
далекому минулому – щиро-наївному, безпосередньому, захоплюючому. 

Ніде і ніколи майже не буваю тепер у таких місцях. І оце вийшла під вра-
женням і з такими думками. Трохи Гордон навернув і ті пошуки нових форм 
театру, що над ними думають, шукають, творять. Театри-музеї – пам’ятником 
стоятимуть творчих змагань, відбиваючи прагнення митців в епохах і істори-
чних перипетіях приборканих можливостей і творчої жертовності... Такий за-
непадливий злам відчувається. Кастою жерці були над народом, проте вони 
початковими осередками були інсценізованих вистав своєрідної тематики і спо-
собів театралізації. 

Надійка Світлична водила Яремка до оперного чи не вперше – реакція 
сприймання неясна. Хлопчик соромливо-стриманий; фізично слабенький і вра-
зливий, і по-новому відкривається сторінка його життя. Має вона тут осідати – 
попереду клопоти і бар’єри... Таке життя, що не буде проблеми, як скинути 
зайву вагу, бо дуже цим питанням клопочуться. (Н.Світлична була заарешто-
вана 18.05.1972, коли синові було 2 роки. Відбула свої 4 р. таборів суворого 
режиму в Мордовії. Після тривалих поневірянь і переслідувань їй вдалося 
12.10 1978 виїхати за кордон, що було тоді для українців дивовижею. – Ред.). 
Зіна прислала листа, питає про тебе знову і передає тобі свої побажання і вбо-
лівання. Прислала знимку чоловіка (пише, що сфотографували потайки – не 
любе фотографуватися). Не можу утриматись, що б не прислати тобі цього «за-
порізького козака». На все добре. Цілую, обнімаю, притискаю тебе. О.С. 

Збоку на першому та останньому аркушах дописано: «Як з нашими ли-
стами? Ти їх одержуєш? Квіточку весни наклеїла на першому листі. Не по-
даю тобі календаря погоди весни: вона мені не подобається. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 4, 17 липня 1976 

Добридень, дорогий сину! 
Випав сьогодня день незвичайний для мене – зворушив мене, розтри-

вожив... 
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Сьогодня субота, на цей день припав довгожданий день відкриття Рес-
публіканського музею української архітектури і побуту. Вигравав день світлом 
яскравим сонця липневого, тепла стриманого і непевністю, чим він порадує... 

Поспішала, запізнюючись скакала з тролейбуса на автобуси і геть затри-
малась на майдані людному, навпроти Виставки передового досвіду. Зажда-
лась автобуса № 61, пропускаючи авттобус № 24, що сьогодня спеціально ку-
рсував до музею, але мені то не було відомо. Проте щось мені цей автобус 
впав в око – туди сідала часом україномовна публіка. Десь нагодивсь Лео-
польд Ященко зі своїм сином молодшим – коли він виріс? – і ми разом поїха-
ли. Від лікарні пішли пішки обочиною уздовж, стежкою понад житом, що ся-
гає мого росту, колоситься, дозріваючи. Попереду і позаду люди все йшли, 
попри – машини, автобуси. Словом, людей багато, що вирвавшись із тісняви 
вулиць і купаючись у літньому промінні степового простору не кваплячись 
рухались у якомусь єдиному ритмі приємного дозвілля. Поперед в нас були 
чужі спини, я заговорилась, а коли зогляділась – публіка розсмокталась на 
величезній території музею під відкритим небом, того надзвичайного ланд-
шафту землі і неба українських! Я йшла дорогою до села (дорогою зеленої 
травиці і в пору переджнив’я); і не сама, а в розрізненому потоці людей свят-
ково прибраних... Моя пам’ять раптом воскресила картину такого людського 
руху світлої днини мого дитинства в Старих Санджарах, в день Першого снопа 
зажину на «Дослідному полі»... 

Це були активісти сільські, що в неділю йшли родинами і в приятельсь-
кому колі на дослідне поле – с.т. громадське поле – жати. Жінки в очіпках, 
дівчата у вінках, з підлітками – братами, сестрами. Майоріли попереду і по-
заду барвами веселими, поблискуючи серпами... Григорій Макаренко, Мико-
ла Стенько були за привідців і піонерів живучої ідеї кооперації, освіти. 

Твоя бабуся (Марія Петрівна Янко-Мешко, 26.01. 1881 – 13.11. 1951. – 
Ред.) в голубому очіпку, повна енергії, жала громадського снопа, а мене зга-
няла з поля, щоб я їй не заважала... 

Отак у музеї я йшла дорогою села Слобожанщини, заполонена спогада-
ми з недавнього в небуття захороненого... Йшла, оглядалася. Жадібно вбира-
ючи бачене, трансформувалася його в романтику того світу, звідки вийшла: 
«Село далеке в ріднім краї. Все ті ж хатки, ті самі зграї... О дикі гуси, ваш по-
літ колись мене погнав у світ. Як нерозумно це, без тями, лишивши дім, гасать 
світами! Вас обрій чарами манив угору, геть від рідних нив. Женці вертали з 
піль поволі – було так добре в рідній школі... Село, як пустка нежива – усі на 
полі, йдуть жнива. Мантачки ряд покосів рівних, вгорі табун гусей мандрів-
них над ланом лине, де жита, де ранок синій розквіта. А ти, малий глядач ди-
ковин, вдивляєшся, захоплень повен. Це вчора чи колись було? – Верніте, гуси, 
те село!» («З чеської поезії», Вітезслав Незвал (1905 – 1958), – «Дикі гуси»). 

Отак поминула хати Слобожанщини, не заходячи в двір: стояли черги 
людей до огляду внутрішнього інтер’єру. Біля кожної хати за двором таблич-
ка – пашпорт хати і категорія визначення маєткового прошарку господаря. 

В правильності визначення я вже засумнівалася на другій хаті вулиці – 
табличка вказувала, що то була куркульська хата з дворовими підсобними 
приміщеннями. Аж то було «мініатюра» дворища мого многодітного і беззе-
мельного діда Павла Мешка з тією відмінністю, що вона була по-мертвому 
причепурена. Не стояли терлиці під повіткою і відходи прядива не валялися. 
Ніде ні лопати, ні мітли, ні відра, ні ночовки... Відвідувачі з інтересом пожва-
влення і репліками: «Кулацкая? Стоит посмотреть», – оглядали дворище. На 
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наше велике містечко Старі Санжари в 10 ттисячах дворів було лишень 5 ку-
ркулів, і я добре пам’ятаю, як ті двори виглядали зовні. Села Полтавщини – 
густо заселені нащадками скасованого по революції козацького стану – були 
дуже затишні, причепурені і неголодні. Можливо, що вони не можуть послу-
говувати за еталон. 

В одній з музейних хат ткали, в другій – пряли, в третій на піддашші 
демонструвала літня вишивальниця свої прегарні речі, вишиті вирізуванням, 
ляхівкою, хрестиком. 

Гідів не бачила. Зустріла ваших муз-дівчат на вулиці, що супроводжува-
ли гостей з Прибалтики. Казали вони мені, що з запрошених працівників му-
зею Союзу цього профілю прибули з Ленінграду, Москви і Прибалтики. Що-
до урсерівських – то вони не прибули: їм запрошення подали блискавкою в 
переддень, значить, не встигли вибратися. 

В одній з хат, у сінях, стояла за наглядача жінка з технічного персоналу – 
вона напрочуд гарно «вписувалася» до цієї музархітектури, що мені хотілося 
привітатися до неї, не як до бутафорної господині, а до господині української 
хати, українського села справжнісінького! Такий персонаж зберегла мені пам’я-
ть, і не знаю, чи відтворений він нашим музейним театром ім. Франка – я за-
раз згадую і не можу згадати, бо актори не можуть позбутися на сцені штуч-
ності, «награності» і схоластичності в своєму виконанні. 

Ще раз – вже в котрий раз! – я усвідомлюю, який відкритий двір був у 
моїх батьків, скільки дало те просте натуральне знайомство з нашими людьми 
і яке це мало природне виховавче значення колективізму, співчуття до чужо-
го горя, до людської біди загалом. Щирість, правдивість у стосунках – тепер 
це витлумачують як прямолінійність, що межує з обмеженням і нерозумом – 
це, безперечно, ознака розуму і нормальних соціальних умов співжиття, здо-
рової стики, психіки не травмованої. Бачила і двір, де індивідуальний проми-
сел процвітав, – риболовецьке знаряддя, човни-дублянки тощо. Замилуватись 
можна, як мистецьки виплетені з лози ясла, тини і особливо сіни і повітки. 
То робили руки літнього трударя і доладного майстра. Є на території і двопо-
верхова корчма модерна. Було багато людей, а мені так хотілося пити, але не 
хотілося ще тут стати в чергу. Я попросила в посудомийці водиці напитися – 
мабуть, вона в цьому завбачила жалюгідність старості моєї і зневажливо мені 
дозволила, попередивши, що вода несмачна. Проте вода була досить терпима 
на смак і, як я переконалась на своїй вутлості, в санітарному відношенні не 
забруднена. Сил моїх вистачило лише на огляд Слобожанщини і сприйняття 
неповторної краси топографії і пейзажу. Пахощі були оп’яняючі, цвів медок 
жовтий, материнка, сокирки, голубіли волошки. Зел тих – незчисленна кіль-
кість! Ось де треба було заготовляти ліктехрослини! 

Я згадувала твої розповіді про цей Божої краси куток і жалувала – в кот-
рий раз! – чому ти не був нам за першого гіда, коли започатковував будівни-
цтво музею республіканського. Справа великої ваги і перспективи для вро-
джених патріотів-пропагандистів культурної нацспадщини! Майже всі млини 
сконцентровані на початку земельної ділянки і виглядають по-сучасному, як 
млиномелькомбінат. 

Церкви навпаки – виглядають новенькими, як ідея відродження христи-
янства і братолюбства на тлі розбрату і занепаду духу людського. 

Коли в хатах пряли, ткали, плели, вишивали, то в церквах мовчали, на 
орендарському замку зачинені. Урочисті й горді на тлі неба димчасто-голубо-
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го, височіли ці храмини народної архітектури і нескореного духу людини і її 
невмирущого прагнення до краси і мистецтва! 

Словом, ти повинен відчути чи зрозуміти той настрій мого піднесення і 
захвату, коли я випадково і чудом перенеслась у романтичний світ свого ща-
сливого дитинства розмаїто-багатого, вільного простору і нестримного в за-
бавах і виборі їх, де було роботи (до здорової втоми) і рукам, тим більше но-
гам. Скільки ми блукали, невідомо чого шукаючи. Невтомні шукачі і 
винахідники заблукані... 

Хор ім. Верьовки двома автобусами прибув на місце ЧП. Без завіси і 
лаштунків, під ясним високим небом розспівувався. Авдієвський – постарі-
лий, з осагою незадоволення, чи швидше без осаги творчої артистичності – вів 
підготовку розспівування. Був потім і досить довгий і досить щедрий концерт 
за програмою коронарною. Була подана і «Запорізька картинка» на Січі. По-
года вдала – сприяла настрою артистів, а вишколеність давня стала на підмо-
гу призабутому репертуарові. Проте диригував не сам, а його помічники. Ми 
з Надійкою і Яремою (Надія Світлична з сином. – Ред.) сиділи на землі, бо не 
так уже було багато приготовлено лавок. У Яреми було так багато вражень і 
барв, що він розморився від них, як від карусельного обертання. І дуже був 
здивований, коли в пісні згадали його ім’я. Мабуть, сердега, здивувався, що й 
тут щось від нього домагаються, не забуваючи про його появлення на світ і 
існування в такій заплутаній життєвій ситуації. 

Як все ускладнилося! Бо коли мої батьки грали на вигоні у м’яча на дві 
партії, а ми, їхні діти, стежили за ними, як азартні вболівальники, то в нас усе 
було гранично ясно, а про факт існування страху – не було і в помині! 

Бачила знайомих людей – немов відбиток німої картини на Дніпровських 
схилах. 

Відтворення настрою – це не відтворення дії, але проторення рефлексу і 
звиву в мозку: Я майже нічого тобі не сказала по суті питання справи музею. 
Я його ще буду дивитись у спокійному стані: я не бачила окремих об’єктів і 
окремо відтворених областей. Зроблений і комплект листівок музею в обме-
женій кількості, для членів уряду – того мені сказано. Може, їх серійний ви-
пуск буде організовано після санкціонування, тоді і посполитим щось діста-
неться. В травні минулося року мені було дане таке обіцяння на придбання 
персонального тобі комплекту. 

Я ще не ходила до т. Сікорського (Директор Музею народної архітек-
тури та побуту. – Ред.), очікуючи на твоє доручення за затвердженою тюр-
мою формою. Як ти пришлеш – піду, бо те доручення т. Зав’ялкін (Начальник 
Володимирської тюрми. – О.С.) відмовився завірити. Але це між іншим. 

На офіційну частину відкриття музею я не встигла. Промовляли Тронь-
ко, Загребельний, з міськради і ще хтось. 

Урядових машин було сила-силенна, і люду всякого, що після офіційної 
частини пустився на огляд музею. Штат музею тепер великий, та й тільки. 
Все є і, як завжди, чогось бракує, може, найголовнішого. Ще не відомо, як му-
зей буде працювати після відкриття і за яким розкладом. Коли я тепер ще 
знайду час походити неквапом, без емоцій по цьому штучному селі... 

Я тобі не раз писала, що ні весни, ні літа не було. А на щастя в день від-
криття був день, що всі зраділи. Може, він буде переломним. Дощі перепа-
дають і не вчасно, тому багато полуниці згнило в моєму саду. Абрикос заро-
дився, але не росте. Зелений опадає, на сонячні дні ждучи. 2 яблуні вродило, 
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але яблука на дереві Курський ренет дрібні, як сливки. Ночі прохолодні, віт-
ри свіжі, вологою тягне, і в дворі сиджу в теплій кофті. 

В неділю провідала Дзвінку в лікарні. Вона мене запевнила, що в поне-
ділок буде вдома: Дзвінка планує сама Устика везти до моря. Листів від тебе 
знов немає. Мушу їхати до Москви. Медслужба повідомила, що перевірила 
твій стан здоров’я і що зняття тебе з обліку ВТЕКом правильне. Бувай здоро-
вий, цілую. Кріпись. Твоя мати О.С. 

На 2-му аркуші, с.2, збоку дописано: Але наступний лист має бути в уста-
новлену дату, себто 22, 27 і т.п. 

На його звороті, збоку: Даруй мені, моя дорога дитино, що цей лист від-
правляю з запізненням, порушивши свою обіцянку. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 12, серпень, 15 дня, 1976 

(Вгорі зліва – квиток до Музею народної архітектури й побуту) 
 

«Треба сьогодні сказати тільки те, що є доречним 
сьогодні. Все інше відкласти до слушного часу». 

Горацій 

Добридень, Олесю! 
В двох попередніх листах №№ 10, 11 я сповіщала тобі, що лист твій ли-

пневий я одержала з такою великою перервою в часі! 
За 7 місяців три листи, плюс побачення 20 червня, плюс чекання листів 

тривале з неспокоєм і листуванням тих установ, що чи не зумисне створюють 
нестерпний духовний клімат для тебе і для цілої родини. 

Я знову питаю тебе все те ж саме: а чого заморозили твої ліміти, бо всі 
твердять, що ти «не позбавлений права переписки», а фактично писати не до-
зволяють. 

Нестерпно чекати на твої листи, дорогий сину Олесю! Сину, дорогий, я 
так і не спитала тебе на останньому побаченні (якщо таке бачення можна ра-
хувати за побачення, що його спеціально дві години зривали і псували нерви 
всім чотирьом), чи до ВТЕКу (12 травня) давали тобі двомісячне профілакти-
чне харчування? 

Чи після побачення був тобі медогляд втеківський? Як ти себе, Олесю, 
почуваєш? Чому не контролюєш температуру і чого ти не звертаєшся до сан-
частини, коли так погано себе почуваєш? 

Цікаво, чи зробили тобі протез на поламаного зуба? А як з відправкою 
книжкових бандеролей? Ще раз подай заяву, Олесю! Напиши, повтори, бо 
все так і залишиться без руху, коли сам не будеш пхати. 

Ясно, що це прикро напосідати, але треба це робити методично і спокійно. 
Знаю, що найлегше радити, але при цьому я й сама вживаю заходів, а 

вдвох – з більшими показниками. Я тепер добиваюся трохи збільшеного спи-
ску на речі зимові для тебе, але найнеобхідніші, щоб можна було їх на себе 
вбрати. ГУИТУ (Главное Управление исправительно-трудовых учреждений. – 
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Ред.) мені сповістило, що дали розпорядження тюрмі прийняти «як виняток» 
3 пари теплої білизни, 2 комплекти труси-майки, тапки, рукавиці. А треба ще 
одержати дозвіл на шкарпетки, джемпер, спортивне вбрання зі шапочкою та 
онучі і речову торбу. Речі ці привеземо 20 грудня, а, може, варто буде їх поси-
лкою переслати вже тепер? Напиши, будь ласка, свою думку, бо тобі видніше, 
Олесю. (...) 

Я купила комплект листівок «Мальчик с пальчик» – ти міг би написати 
Устикові казочку, проте без твого дозволу я не буду пересилати, як ти схочеш, 
так і буде. Я так гадаю, що казка могла б бути вдалою. Казка татова – це і є 
унаочнений контакт і невимушена дохідлива розмова з малюнками і спога-
даннями. А втім як схочеш, Олесю, я не буду гніватись, коли ти відкинеш цю 
пропозицію чи загалом забракуєш, бо це ж посилаю я тобі, а тут має місце 
інше. Точнісінько так буває з цензурою, коли треба попасти на той же час і 
настрій, який не улягає ні законам, ні логіці. 

Листа тобі пишу біля хати, майже в сутінках вечірньої години. Погля-
даю на годинника – без 20 хв. дев’ять – значить, ти готуєшся до «отбою» в хо-
лодній, смердючій хаті, і з тим почуттям мені знаним, і з тим же щемом у гру-
дях, що є і моїм супутником тепер повсякчасним. 

17 серпня. Вчора (нерозбірливо) ходила до Музею української народної 
архітектури та побуту. Прикладаю як доказ, вхідний квиток вартістю 30 коп. 
Кажуть, що прибулі іноземці платять по два долари, але цього разу я їх не 
бачила. До музею ми попали о 12 год. в гурті з засланцем Григорієм Проко-
повичем, що повертається в Красноярську обл. після відпустки. (Прокопович 
Григорій Григорович. 1928 р.н., повстанець, п/вיязень 1950-58, з 1974 – член 
Укр. Нац. Фронту. Заар. 21.03. 1967, 6 р. увיязн., 5 засл. Нині живе в с. Уріж 
Дрогобицького р-ну на Львівщині. – Ред.). Негусто було людей в музей – мало 
не порожньо. Тепер я вже оглядала музей неквапливо і без того піднесення, 
викликаного перше «хрестним ходом», і яскравим днем, що в пам’яті моїй 
проліг переділом між небом і золотим житнім полем «недолі моєї»... Жито 
так і стоїть нескошене, тепер почорніло, сіре. «Ой чого ти почорніло...» – са-
ма собі плямкала. І день був теплий, але без сонця, і повітря степове пахуче, і 
простір той самий, але чогось мені забрало... Я подумала – оце і зветься 
сприйняття через призму індивідуальності, або не можна ступити в одну і ту 
ж воду. 

Отже, пройшла через смугу Наддніпрянщини, Слобожанщини, Полісся, 
Поділля. Полісся – Лідина (Лідії Орел. – Ред.) ділянка – інтер’єри добросові-
сно опрацювали. Проте немає подушок, ряден, ковдр. (Вже в автобусі чула 
співчутливі обговорення того «убогого побуту», коли «сердешні люди спали 
на дошках, укриваючись кожухами»). А на мою думку, вони мали купу по-
душок, бо качки, гуси – то було доходною статтею, навіть товарно-мінового 
господарства, і натурального також. Є і закритий двір поліський з усіма про-
мислами і олійнею з дерев’яним приводом шестерінок. Переконана, що хат-
ній, весь надвірній господарчий реманент (який був уцілів у дбайливих руках 
поліщука!) – весь він стягнутий в музей. Не полишає враження, що поробле-
на колосальна праця, і звідси те почуття подиву й подяки «роботящим рукам, 
роботящим умам...». І квітники перед хатою, і сади посаджені, і перелази до 
стодоли-клуні, і гончарні печі з обладнаними комірчинами гончарного про-
мислу – все є, геть все до чиста! Опрацьовано – на докторський ступінь! Є і 
поліщуцька хата 1586 року! – досягає свого 400-ліття. Поділля представлено 
3-ма хатами і землянкою (бурдей!). Хати зачинено, мабуть ще не опрацьовані 
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їх інтер’єри внутрішні. Через вулицю – церква огороджена камінною огоро-
жею, в якій вмуровані пам’ятники – хрести з вирубаним Ісусом Христом, ха-
рактерним для західних земель. Нарахувала 13 млинів і 3 церкви – архітекту-
рні пам’ятники Хмельницької обл. (Кам’янець-Подільської) і ще якихось 
обл., що не можу зараз пригадати. Був і екскурсовод – молодий хлопчисько, 
екскурсію проводив українською мовою (таке диво!). Оглядаючи Поділля, 
згадав Лесю Українку, а десь Нечуя-Левицького. Часто перекладав на обще-
понятний. (Це був випускник Київського держуніверситету Олександр Не-
живий. – Ред.). Чула, що роботи ще лишається 2/3 за об’ємом, а грошей ви-
трачено більше половини за кошторисом. Ну, здається, і все про твій музей 
(У ньому з січні 1971 до арешту 12 січня 1972 р. працював О.Сергієнко. – Ред.). 
Я не ходила до директора, бо немає від тебе доручення. Я чекаю на це дору-
чення. 

Збоку дописано: Бувай здоровий, дорогий, коханий мій сину, дитино моя 
єдина. Цілую. Мати О.С. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

Лист №14, Вересень, 2-ий День 1976 
 
«Не проси заслуг, а проси, щоб не було помилок». 

Афоризм Японії, Китаю, Кореї. 

Дорогий, любий сину мій, Олесю голубе! 
2/ІХ. Попередній мій лист був від 23 серпня, даруй за перерву в 10 днів – 

страшенно заніколилось. Мої сусідки цілими днями сидять собі гуртом, онуків 
пильнуючи. І, мабуть, все у них дома пороблено. Я стала повільною невтьо-
пою – все в мене забігає недороблене, нескінчене, і набирається горою, що я 
вже й ладу не можу дати. Кидаю все і починаю спочатку горб робіт нарощува-
ти і лишатись невдоленою сама на себе. Оте моє «миттю, хутенько», той успіх 
і спіх стали лише згадкою. Я впускаю з рук, спотикаюсь, щось перекидаю, але 
ще зі сміхом, правда гірким – і озиваюсь до себе з гумором критичним, так, 
ніби то озивається до мене моя матуся чи бабуся, коли я шпорталась у них під 
ногами. 

Тренуюсь все сприймати з мудрим спокоєм всі мої домашні і поза тим, і 
ощадно-ощадненько витрачати сили свої. Коли урозуміла! (...) 

3/ІХ. (...) Я уважно простудіювала твого листа. На високому рівні він 
написаний, сину! Щиро тобі дякую за нього. Працюй і бережи свої духовні, а 
значить, і фізичні сили – пропускай мимо вух і очей, бо воно не є суттєве і не 
підстроюйся на той лад, що тебе з ніг валить. Я знала, я завжди вірила в твої 
сили – під ноги тебе підбили «за здорово живешь». Це ти знаєш, ото ж не да-
вайся в полон. Ти відчув в моїх листах, що я стала спокійніша, але причина 
інша – ми підходимо з тобою до першого фінального бар’єру – 28 грудня. Ще 
далеко, і нам з тобою ой як важко, коханий, мій єдиний сину! А треба пере-
бути, дійти! (Мене засудили не 28-го, а 31 грудня 1973 року. – О.С.) 
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Той твій оригінальний жанр «казок» – розповідь про життя слів – для 
Устимка треба продовжити: то може бути дуже гарно ілюстрована книжечка 
(на доброго зі смаком художника) журнального типу унаочнення. Певно, що 
в тебе обмаль літератури відповідної, словників зокрема. Ти прикинь, що тобі 
для цього потрібно на перший час. І так само про «Временные лета». І все, все 
від початку і до кінця цього листа мене захопило. (...) 

А ще до тебе маю дещо зі справ твоїх. 
1. Для одержання трудової книжки ти повинен сам звернутися до ад-

міністрації тюрми і вони «затребують» – це офіційне повідомлення ГУИТУ. 
2. Зуб твій (обіцяло ГУИТУ) стоматологи-протезисти повинні, мовляв, 

полікувати. 
3. На книжкові бандеролі негайно подай заяву – на це питання ГУИТУ 

забуло мені відповісти. 
4. Є розпорядження ГУИТУ прийняти в тюрмі для тебе речову посил-

ку (як виняток у зв’язку з тим, що речі твої згоріли), але довільно скоротили 
список, отже я ще добиваюся включити сюди речмішок, спортшапку і вбран-
ня, шкарпетки, онучі, джемпер. 

Дописано збоку: Вкладаю 2 аркуші чистого паперу. На все добре, цілую 
міцно. Твоя мати О.С. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

Архів О.Сергієнка 

№16, 10 вересня 1976 р. 
«Найтемніше вдосвіта». 

Дідро 

Коханий сину Олесю, добридень! 
Я вже тобі повідомляла, що серпневого листа твого одержала 5/ІХ з до-

пискою на конверті «...в поврежденном виде», але заклеєного збоку папір-
цем, і за це спасибі, що не розгубився. Дзвінці віднесла в понеділок на Хре-
щатик. Могла б і в неділю, але куди? Не передати, як була я врадувана листові, 
бо вже ці інтервали по два-три місяці відмотали, і зойком озиваються зсере-
дини. Я не вірю в дійовість тих своїх скарг, але чим поясниш, що листа вручи-
ла листоноша в суботу, а в понеділок (коли я вже ввечері повернулася з поба-
чення зі своїми дітьми) мене закликала співробітниця П-86 (знана тобі чорнява 
колишня листоноша, що тепер у підвищенні – сидить контролем за столом) і 
взяла мій підпис (це вперше за 4 роки) – на двох повідомленнях: твоєму; Ар’є 
з Павлограду (Вудка Юрій Ар’є, 30.10 1947, родом з м. Павлоград Дніпропет-
ровської обл., 30.07 1969 заарешт. і засудж. за сіоністську діяльність до 7 р., 
карався в таборах Мордовії, Пермської обл., у Владимирській тюрмі. Вивіз у 
пам’яті і видав 1978 р. книжку віршів українських поетів-політв’язнів «По-
езія з-за колючих дротів» та мемуарний антиімперський есей «Московщи-
на». Нині в Ізраїлі. – Ред.). Взяли під контроль находження твоїх листів, отже 
ми тепер можемо сподіватися, що тобі буде дозволено погашати лімітні забо-
рговання і чекатиму на позачергового листа. Скористайся! Кожен твій лист, 
Олесю, це цілий лекторій, велика праця загалом, а в тих умовах то подиву гі-
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дно. Є мені що читати, перечитували, спілкуватися з тобою: «Ви малюєте гі-
лку і чуєте, як свистить вітер». Це так само. А двері твого покою так легко 
ворушить протяг, вони поскрипують і ти невидимо завжди присутній тут, і я 
твердо опираюся о твою духовну моць і ніколи (ніколи!) мене не огортає 
давучка самотність чи депресія. Мені замало часу, бракне сил з усим упора-
тися, все закінчити, що само проситься моїх рук і дум. Оце насправді вели-
ка завада. 

Ти все повертаєшся до минулого побачення, я так само. (Перше поба-
чення з сином у Володимирському централі відбулося 20 червня 1976. – Ред.). 
Тебе щось муляє і ти лишаєшся незадоволеним з себе – це зрозуміла реакція 
в тій ситуації. Збоку це інакше виглядало – я лишилася задоволеною з твоєї 
витримки, благородності і величного спокою, сину! То не печать невольниц-
тва – то філософське споглядання на штучність людських потворних стосун-
ків у наш вік і час проголошення гуманних закликів до братерства взагалі, 
годі говорити про своїх співвітчизників... Твій приглушений голос і млявість 
реакції наочно продемонстрували занепад фізичних сил, тільки органіки, а не 
духу, Сину! Діти запопадливі до військової форми і блиску погонів. На тому 
фоні перевагу віддано тобі – людині, яку Устик бачить втретє либонь, з таки-
ми інтервалами в часі, що працює на забуття, – ти вигідно вирізнявся, сам то-
го не вловлюючи. Устик чутливий, як дія досконалого каталізатора. В цьому 
випадку він був безпомильний і недосяжний, хоч робилися цілеспрямовані 
заходи збити з пантелику. Найтверезіша Дзвінка відбила вчасно ту атаку. З по-
передніх – це було найважче, спеціально розігруване на зрив – привід до по-
карання. Ти вже був «притомлений» попередньою підготовкою (тієї розмови) 
зіпсувати радість сприйняття очікуваної зустрічі. Та вся сцена закарбувалася 
в пам’яті, а ти – як в камені висічений рукою митця. Людей твоєї величності 
ті лахи, що на тебе нап’яті, не принижують, їх просто не помічаєш. Я їх по-
бачила, коли дивилася на тебе, в твій повний зріст, мій цибатий синочку, 
трохи відійшовши. Коли затьмарились мої очі, тоді щезло проміння твого яс-
ного, чистого погляду, тепла душі засмученої твоєї, Олесю! Той чорний сму-
ток дерзання прийшов до мене, коли попрощалася з Устиком і Звениславою, 
посадивши їх в таксі. Попленталась, шукаючи пристанища, не прощаючись з 
тобою... Ой, як було тобі важко... Залишилась я вами трьома задоволена: всі 
були на висоті в тому тяжкому іспиті випробування людської гідності і ду-
шевності, хоч твій тягар незрівнянно важкий. І не всі його можуть уявити, 
тим більше зрозуміти так, щоб хоч на мент увійти в його, як вантажник, пе-
ребираючи вантаж з другого плеча. Скільки треба сили і витривалості, і як 
тобі це важко дається. Насправді, прокурорська порада, щоб ти «більше ду-
мав про себе, зважаючи на обмаль фізичних сил і хвороби», доречна в твоєму 
стані, хоч сказана вона була, бо нічого було іншого сказати матері. Не давайся, 
себе «заводити», намагайся опанувати стан невразливості і глухоти внутріш-
ньої. Я знаю, що в рухові барабана зайняти нейтральну стійку позицію так же 
неможливо, як верблюду пролізти в ігольне вушко. Але думками я все там 
кручуся біля тебе зранку до вечора, і мені здається, що моє серце переймає 
кожен твій хибний крок, чому в мене й не перестають сердечні болі, Олесю... 

В Устимка не такі очі великі, як проникні, немов стрілою впиваються – 
клич їх на допомогу, гальмуючи нервові вибухи на те страховісне оточення 
стін глухих, невидющих... 

Прозвучав у грамзапису голос Соломії Крушельницької в опері Пучіні – 
«Батерфляй», до 200-річчя. Запис, кажуть, найкращий з 1912 року, що зберіг-
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ся в приватних колекціях. Яку естетичну насолоду дарувала людям ця велика 
співачка чужим театрам послуговуючись і (тужачи за національним) услави-
ла ім’я свого народу безголосого. Позбавлена рідного ґрунту, гордим посту-
пом пройшла самітницею по тих світах широких, повернувшись до свого дому 
такої ж щербатої долі... 

Прослухала передачу про смерть Мао Цзедуна на 82-му році життя. 
(Помер 10.09. 1976 р. – Ред.) Кажуть, запекло боровся проти кістлявої, як за-
пекло боровся все життя за перетворення Китаю – кожен на свій лад – не 
шкодуючи втрат і не рахуючи людських жертв. Всі «соболезнують». Вписав 
навічно ім’я своє в історії народу великого і всього людства. Історія вже ви-
важує його значення, вагу і роль на об’єктивних безпристрасних своїх терезах. 

На все добре, дорога моя дитино. Дай Боже того, чого я у Нього тобі бла-
гаю. Цілую, обнімаю. Твоя мама О. С. 

Даруй мені, Олесю, що дуже нечепурні мої листи виходять: я їх не пере-
писую. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№17, вересень, 11, субота, 1976 р. 

Добридень! Дорогий Олесю! 
Вчора відіслала тобі листа, сьогодня, чекаючи на Устика з Дзвінкою, як 

завжди, думається про тебе, найбільш про тебе. Над ранок учора мені присни-
вся дивний сон: я дуже виразно чула спів чоловічого хору і, зокрема, на ньому 
вирізнявся твій голос. Співали хорову многоголосу пісню «Закувала та й сива 
зозуля рано вранці на зорі, ой заплакали хлопці-молодці та й у неволі, у тюр-
мі». Наступні слова пісні співали рефреном з таким наголосом на своїх душев-
них переживаннях, що я почала голосно плакати і збудилася від свого голосно-
го плачу, що перейшов у невтішне ридання... 

Конверт заклеїла ще звечора та так і послала. Ходжу під тим враженням 
з сухими очима, бо таки це був той момент розрядки і мішечки слізні випоро-
жнилися геть. І тому смерть «напівученого напівполководця» (Ідеться про Мао 
Цзедуна, який помер 10 вересня 1976 року. – Ред.) лишилася мною неоплака-
на. Дуже багато про нього говориться там, навіть згадують те, про що ми мо-
вчимо, – в енциклопедіях чотири різні оцінки і різні спірні думки висловлені 
в різний час... Я тепер побоююся за людей під час похоронної процесії. Місто 
і вулиці будуть затісні для всенародного жалобного потоку. «Мені щось теж 
нездоровиться». Я ніколи не радію з чужого кінця, бо свій за плечима; це най-
ближчі мої ровесники, однієї історичної формації; щось було спільне у людей 
цього історичного потоку, якась ідейна спорідненість у національних устрем-
ліннях і емансипації. 

Внукам нашим ми мало будемо сприйнятні і зрозумілі; ідейність вони 
тепер не сприймають органічно і навіть мало буде їм зрозуміла наша жертов-
ність з коефіцієнтом антигуманності, нема вже чого казати про кінцевий ре-
зультат. 

Пригадується Нюрнберзький процес. Член трибуналу, наш прокурор, від-
відав одну просту родину німецьку і в приватній щирій розмові за столом то-
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читься та розмова. Господиня доводить (з симпатією до фюрера), що було по-
зитивного їм зроблено: «Побудував шосейні першокласні дороги, зв’язав краї-
ну розрізнену в єдине ціле й органічне, забезпечив усіх роботою, нагодував, 
одягнув...» 

Ти бачив цей хронікальний фільм, може, пам’ятаєш і цей кадр? Він дуже 
істотний. Сьогодня я знов чую характеристику «марксиста-комуніста, поета» 
й інше, що в оцінку позитивності його діяльності входять ті ж самі показни-
ки: «одягнув, нагодував, забезпечив роботою» тощо. І всі сумують, тяжко пе-
реживають таку втрату. Певно, що це торкається «народу» і виділеної з наро-
ду його частини (червоногвардійців), хунвейбінів, з допомогою і руками яких 
він здійснював перманентні революції – шквал вогню і крові, сліз і втрат. Як 
поєднується ущербність життя такого з його духовністю і матеріальними на-
бутками, з побудуваннями фундаменту до технічної революції? Мао Цзедун 
поспішав – він розумів, що їх ніхто не буде чекати в дорозі до переможної 
Ходи Технічної Революції, а він же хотів не лише зрівнятися, а й випередити. 
Словом, питань багато, і вже не важко визначити й помилки, вони випина-
ються, як ребра в виснаженої, худої людини. Помилки і причини, зразки і ко-
піювання і т.п. хвороби віку, діагностування і запобіжні способи лікування. 
Невиправність, недосяжність, обумовленість фундаментом, зростом, духовні-
стю, природою, генами, оточенням тощо. Отже, доки не опечешся – не знаєш 
дії і наслідків вогню. Оце те, що зветься власний досвід. Окрім усього, що все 
має своє коріння, і до оптимізму ще далеченько. Просвіток не оминає стадії 
темноти, але ТР хоче цю стадію скоротити до мінімуму. Це можливо лише в 
поєднанні з гуманністю, щоб запобігти катастрофі. В поверненні людей (у ма-
сі своїй) до добра, до святощів, до чіткого визначення обрисів гріха і заборони 
(табу). Обмеження влади і права однієї особи (індивідуума) і окремих груп, 
організацій, держав. А на шляху до цього стільки перешкод і плутанини, що 
суттю своєю і на... 

Неділя, 12 вересня. Речення лишилось нескінченим, перечитала і дов’я-
зати ту «логічність» викладу не змогла. Перешкодив прихід Устика – Дзвінка 
привела його після 18.00 години. Запросила їх до столу – вони були не голо-
дні. «Сідай, Устику, – кажу йому, – посидь на татовому місці за столом». – 
«Не хочу. А чого він тут полюбляв сидіти?» – питає. – «А він тут жив, Устику, 
ти це знаєш?» – «Ні, не знаю», – відповідає. – «Але ж і ти тут жив». – «А де я 
сидів?» – «А ти не знаєш, що ти тут жив?» – «Ні, не знаю». – «Мама тобі не 
розповідала?» – «Ні». 

Далі ми пішли оглядати забаву «Залізниця», що татусь прислав Устикові 
до його дня народження, до 25 серпня, в п’яту річницю. 

Устик поцікавився: «А де він її купив?» – «Він сам її, Устику, зробив 
для тебе», – кажу. – «А як він її міг прислати?» – на личку подивування. – 
«Звичайно, поштою, Устику». (То був «секрет» О.Я. Усе те надійшло з Моск-
ви від Ніни Іванівни Буковської, матері Володимира Буковського. – О.С.) 

Розв’язав сам Устик картонну упаковку, зняв целофан, а там у коробці 
під прозорим твердим целофаном гарно укладені рейки залізниці (...) і 2 ва-
гончики по 7 см і один – поштовий 5 см. До залізниці ще є «пульт управлін-
ня» (...), дві батареї для струму та інструкція до обслуги і догляду тепловоза 
V 180 IE 9210 CSd, нормальна колія, по замкнутому колі, де написано таке: 
«Привід тепловоза – двигун з полюсами, що переключаються». 
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Його дистанційне переключення на хід вперед або назад забезпечується 
надійною системою струму. Тепловоз працює лише постійним струмом до мак-
симум 12 в. При живленні мотора змінним струмом спалюється якірна обмо-
тка. Тому для живлення потрібний блок живлення (трансформатор) і додат-
ковий випрямляч. 

Всі ми (ще була одна гостя) втрьох, а Устик у центрі, розглядали цю сер-
йозну «дитячу іграшку». Устик все по черзі потримав у руках, тепловоза про-
віз по прямій зв’язці рейок, хотів був просто повозити вагончики з допомо-
гою звичного ручного приводу, але Дзвінка попередила, що щось зіпсується, 
скривиться або маленька деталька загубиться і тоді дорогу пустити в рух бу-
де не можна. Він клав на місце, знову брав до рук дуже обережно і дуже ува-
жно розглядав. На личку видно була напруженість думки, зацікавленість, се-
рйозність. 

Дзвінка перечитала ту коротеньку інструкцію і пояснила, що вона заліз-
ницю візьме спочатку на роботу, там є такий дядько, що пустить її в рух, во-
на сама практично ознайомиться, а тоді вже вдвох (з машиністом) будуть пу-
скати в рух. Устик спокійно і розважно з цим згодився, сам усе закрив, 
запакував, як було. 

Отже, з твоєю прямою і безпосередньою допомогою та участю дорого-
цінною син твій включився в переможну ходу технічної революції, і сам того 
не знаючи, напомацки. Я спостерігала його – він вдумливий і не гарячкува-
тий, а, може, в нього забракло фантазії, щоб запалитись цікавим татовим да-
рунком? 

Далі я дала йому кілька давніх книжечок – з його бібліотеки (ще того 
часу) – він сидів і тихо перелистав їх усі уважно, не хапаючись. 

Взули в нові чобітки – добре прийшлися – і штанці теплі, на осінь зда-
дуться, і різні дрібнички, що татусь йому придбав і прислав. Устик нічого бі-
льше не перепитував: ці матеріальні блага мало займали його увагу. Потім 
він ходив по твоєму покої, все роздивлявся, мацав, брав до рук. Далі натра-
пив на манікюрний прилад і гострими металевими кінчиками намагався мене 
колоти. Коли я його спиняла, він казав, що це забава і що «всі діти в нашому 
садочку так бавляться». Коли колов, то називав мене на ти і «Оксана». Взага-
лі «бабуся» він не каже, проте перестав мене питати «як ви зветесь»? 

20 червня перед баченням він мене питав: «А хто ви?» – «Бабуся», – від-
повіла я. – «Хто тато? « – «Мій син». – «А хто я?» – «Ти мій онучок». – «А хто 
мама?» – «Моя невістка, твого тата дружина. Ти їх синочок, а мій синочок – 
твій тато». Так ми тоді й порозумілися, проте ця «наука» не закріплюється 
іншими, і зовні. 

Кілька разів учора вискакував на ґанок, стрибав на лавку, стояв. Проте 
далі не ішов, хоч перше я його провела понад вікнами твоєї світлиці, показу-
вала свої квіти з тієї нагоди, що він мені приніс букетик айстрів рожевих. Я йому 
показала квіти, що сама виростила, розказала, що дуже цікаво і приємно само-
му їх виростити, що в мене на грядці цвітуть арґонії білі, жовтогарячі, з біло-
червоними цятками. Сприймання було дуже пасивне. Він не рвався – як то 
було перше – бігти в сад, оббігати всі ділянки і кущі, вилізти на драбину тощо. 
Приборкали хлопця. 

Потім ми сіли вечеряти – вони затримались позапланово, – спочатку 
відмовлявся, але потім їв смачні страви, що бабуся приготувала, чекаючи на 
гостей. Не хотів печеного яблучка, а печену грушку просив, я дала яблучко, 
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мовляв грушка, він розкуштував, що це не грушка, а таки яблучко, воно йому 
засмакувало. Годували його Дзвінка і я, і Дзвінка сказала, що це картина для 
«Крокодила» (Російський сатиричний журнал. – Ред.), ми втрьох сміялися. 
Каже Дзвінка, що Устик їсть, що ця «проблема» подолана. Устик питався: 
«А дома огірок і ковбаску ми будемо їсти»? 

Вже за хвірткою згадав Устик, що він не встиг потрусити сливки, що він 
ще прийде і буде їх трусити, але «для цього потрібно дві драбини, одна висо-
ка, а друга низенька». Штанці, що прислала Ніна Іванівна (Буковська. – О.С.), – 
завеликі, чи не до школи згодяться. Але було дуже приємно, що не забули. 
Все ми маємо дорогою ціною – воно жалке, колюче і забарвлюється в той колір 
збудженого неспокою. 

Устикові показувала твої портрети – на одному ти після приземлення 
щасливо спустився з парашута в Димері, коли викладав у тракторному учили-
щі. Уважно син тебе роздивлявся. Було в нього вчора багато незвичних вра-
жінь і знайомств, пішли пізно вдвох, а я залишилась сама на весь дім. 

Ти поспішив заповнити ту пустоту-порожнечу з небувалою щедротою і 
дитинячо-давньою ласкавістю, коли син лишається з матір’ю на самоті і в них 
ще так багато спільного, в’яжучого трудного... І йти треба разом – боронь Боже 
порізнитись. (...) 

Проживши довге життя, тепер я не поспішаю сказати, що я знаю людей 
або знаю життя. Є досвід величезний, є і знання людей, але доки ти ще йдеш і 
тобі доля готує нові зустрічі – не обминути і розчарування від знайомства з 
новими суб’єктами і радості чи захоплення, що є на світі і цілісні люди, чи 
просто щирі, добрі люди. Людям мого віку гірше – як взагалі людям старшо-
го покоління – людей іншого покоління вони сприймають за старим мірилом 
етично-моральних норм, і адаптація відбувається болісно. Погані люди хо-
тять скористатися слабістю чи притомленістю, прибитістю горем людей, їм 
чужих. Ці ж самі люди мають інше мірило до своїх в аналогічних чи схожих 
ситуаціях. Оце саме і є той момент, коли притаманні риси (про людське око 
прикриті, заховані) вилазять, як шило з мішка. 

Це так я з тобою розговорилася між іншим (тет-а-тет) по-дружньому, не 
для розголосу, а для освідомлення. Поживемо, побачимо. 

В обох листах ти питаєш, чи твої поздоровлення та побажання і лист 
хрещенику відіслані. Так, Олесю. Все завжди так, як ти просиш і до кого ад-
ресуєшся, я вчасно відсилаю. Лише затрималась щодо Світлани (Це, мабуть, 
Світлана Кириченко, дружина Юрія Бадзя. – Ред.). Є у Дзвінки її хатній те-
лефон, знову нагадаю, щоб зателефонувала. 

Щодо твоїх слушних пропозицій спілкування дітей – це важка проблема. 
По-перше, територіальні перешкоди, вік дітей і розрізненість батьків. Дзвінка 
стоїть дуже осібно, тут багато причин. Ліля (Валерія Андрієвська, дружина 
Євгена Сверстюка. – Ред.), так само – Віруня (донька В.Андрієвської та 
Є.Сверстюка) серйозно хворіє на нирки, і Ліля має своє коло. Світлана (Ки-
риченко. – Ред.) на дитячі і шкільні свята закликає дітей шкільного віку двох 
родин – Віру Лісову і Галину Пронюк (Г. Дідківська, дружина Євгена Проню-
ка. – Ред.). Устимкові було б добре з старшенькими зазнайомитись, але він 
завжди відсутній або ще щось стає на заваді до знайомства інтимнішого... 

Чого не пишуть до тебе родичі наші? Це теж зрозуміло – незвичка лис-
туватись, хоч твої листи такі закличні, що хоч кого живого можуть розвору-
шити. А для вчителя знахідка коштовна. Вчора я одержала листа від Тимофія 
Хомича (Сергієнка, мого дядька з Гуляй-Поля. – О.С.) Збирається тобі напи-
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сати. Зіна (Моя троюрідна сестра, вчителька. – О.С.) завжди скаржиться на 
страшну переобтяженість, на мою думку, не так школою, як великим підсоб-
ним господарством. 

Словом, так як узвичаєно для сільських учителів – вони живуть, не за-
глядаючи в майбутнє, – воно для них заслонене запоною непроникною для 
обрисів технічної революції, а фанфари ті переможної ходи не трублять, так 
само, як заборонена сигналізація в містах для автомобільного руху. 

Хлопці повинні б писати, принаймні, хоч про свій статус жалюгідності 
життя у ведмежих куточках. Я б хотіла, щоб про тебе так пам’ятали, як я про 
них. Батько Романів (Романа Чупрея, політв’язня з Печеніжина. – О.С.) – це 
чистесенької води «Кола-Бруньойн», який ти так любив час від часу читати, 
якісь окремі уривки. Я хотіла була заглянути, перешукала цю книжку і з жа-
лем згадала, як ти віддав її до прочитання дядькові Іванові. 

Не пише більше і не з’являється в Київ мій братик (Іван Мешко з Охтир-
ки. – О.С.). Питала і в сина, але, мабуть, Юрко (Іванів син. – О.С.) змінив свою 
адресу, не відповів. 

Віра (Худенко. – О.С.) застряла на міновій операції до внука. (Обмін ма-
миної кімнати на Чоколівці в Києві на Нікополь, де жив внук Віри Яківни Єв-
ген. Мама надала це помешкання Вірі і прописала її. – О.С.). Їй видалось, що 
це складніше, чим одержати кімнату, – не має ніякої ціни те, що зроблено 
чужими руками і чужими енергією та працею. А скільки недругів наживеш? 
Скільки моїх сил всує пішло! Та ще й лають, «що й за труди не знаходять» 
(Цитата з Т.Шевченка. – Ред.). 

Я відгортаю багато робіт від себе, запізнюючись у дорозі: вибилась із 
сил, нема кому й за лікоть підтримати для годиться, а перепочивати не зби-
раюсь. Боронь Боже, я не нарікаю, а падаючи сама схоплююсь, розправляюся, 
проганяю ту міну жалісливої слабості, що моє око фіксує на фізіономіях інших, 
і звертаю очі на більш мені приємні міни, вирази бадьорих, що ще можуть 
щось для себе чекати і другим дати без віддачі. 

14 вересня день твого Святого – ґаранта Олександра Переможця (чи це 
бува не Македонського?), посилаю телеграму вітальну слідом. 

Ну, на все добре, синочку дорогий. 
Дописано на с. 1, згори: «Вкладаю 3 аркуші чистого паперу». На с. 1 збоку: 

«Цей лист, Олесю, на трьох аркушах (шість сторінок)». На звороті с. 1, ліво-
руч: «Я намагаюся писати чистіше, даруй мені, зіпсувався почерк, стиль». На 
с. 5 зліва: «Цілую більше, чим завжди, до дня твого Ангола. Нахилися ще раз! 
Твоя мати О.С.». 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

Архів О.Сергієнка 

№ 19, вересень, дня 18-го 1976 р. 

Fasile Aliis Ignoscet, Qui Sua Vitia Noverit 

Легко вибачає іншим той, хто знає свої вади 
(З крилатих висловів) 
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Любий, коханий сину, Олесю! 
Де твої ліміти і чом немає листів – не можу дочекатися. Бандеролів та-

кож немає, голубе Олесю, підворушуй. 
Устика і Дзвінку бачила в четвер, може, зайдуть у ці вихідні дні. Вере-

сень трошки розгулявся, було кільки гарних днів, і дітки трохи більше пере-
бувають на повітрі. Устикові хотілось бігати на майданчику, де ми зупинились 
(це біля східців до кінотеатру «Дружба»), і воно там кружляло, аж спітніло, 
бо то не так легко його зупинити. Устик чи жовтий, чи то з такою шкірою сму-
глявою нездоровою. Височенький, рухливий, легко всім переймається, дратів-
ливий. Сказати щось певніше важко в такі епізодичні короткі зустрічі. (...) 

Я оце бачила фантаста, твого тезку (Олесь Бердник. – Ред.), перепитував 
за тебе, взяв адресу, щиро кланяється тобі, вболіває, гарно про тебе говорить, 
відзивається з безпосередністю незалежного. Бо й справді незалежний від ре-
дакцій і цензур – не друкується, хоче в мандри (Тобто еміґрувати. – Ред.). 
Говорив, що Ліна (Чи не Костенко? – Ред.) мокрим рядном за це на нього 
накинулася. Має другу жінку (Валентина Сокоринська. – Ред.) і довкілля, жи-
ве з ласки приятеля в його домі на Кончі-Заспі – серед розкішної природи. 
(У Миколи та Раїси Руденків. – Ред.). Задовольняється тим, що дає те скром-
не буття, щасливий сьогоднішнім днем і спартанським способом життя в своїй 
філософській мудрості фантаста. Чи так воно насправді? Чула і його судження 
з п’ятирічної давності подій, та не ті були умови, щоб йому заперечити, але 
то було багато «дурного і много», і у мене склалося несхвальне враження, я 
сміло ставлю дві риски до споживацького загалу. Можна й обурюватися, але 
навіщо? 

Вітають тебе й інші добрі люди не просто для годиться. Згодом я потішу 
тебе (Незрозумілий знак. – Ред.) віршами зі збірочки, газетних вирізок. 

Якщо ми не одержимо від тебе відповіді, чи вже посилати речову по-
силку, то на початку жовтня я вишлю те, що мені дозволено в речовому міш-
ку, бо не в жменях ти мусиш це нести, хоч у тому списку він не зазначений. 

19/ІХ. Всю ніч прав дощ, ллє і зараз – такий безглуздо недоречний. Най-
більшу втіху, що переростає в сенс єдиний, – це розмова з тобою, дорога ти 
моя сердешна дитино, квіте мій прибитий! Отак би сиділа і говорила з тобою, 
як сама з собою, та ба! 

Я ще тоді не сказала, що 5 вересня втретє ходила я на те далеке село, 
щоб тверезіше оцінити враження. День був теплий, сонячний, людей було 
чимало, бо це була неділя, але можна було не триматись гурту. Господарі хат 
не кидалися в очі – вони здалеку наглядали, про екскурсоводів годі говорити – 
їх не було... Службовці сказали, що «музей перед закриттям сезону», – вже 
так скоро! Обійшли ми всюди і всі об’єкти оглянули не кваплячись, вивчаючи. 
Я в листі посилаю проспект, він дуже скупенький, може, краще сказати буклет. 
Гадаю, що тобі його дадуть, бо це майже що квиток, окрім того, що до цього 
музею ти маєш пряме відношення. Отож, я ніби змовниця, не гамую, а викли-
каю жаль, болючу реакцію... 

Тепер я, оглядаючи музей, прикидало свої враження від музею в Переяслав-
Хмельницьку і Львові. Певно, що ти був у П.-Хмельницькому, а що у Львові – 
то це я твердо пам’ятаю. Я особисто була і там, і там. Сікорський з П.-Хм. му-
зею захланно стягав об’єкти: його підганяв страх, що архітектурні пам’ятники 
нищаться по-варварськи, зникають, а по-друге – «куй залізо, поки воно гаряче». 
Безладність ця кидається в очі, не через увесь «проспект», а місцями таки пре. 
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Проте в цьому музеї є чудово відтворена (в реалістичному плані) сіль-
ська вулиця початку ХІХ ст.., хати, волость, земська школа, церква, вітряк, 
кузня з іншими промислами тощо. З компанією ми нагрянули в той музей в 
неділю – всі службовці були вихідні, а музей ще не був відкритий взагалі, і 
лише з дозволу сторожів ми блукали по тій великій площині. 

Нам пощастило, бо приїхав фотокореспондент, щоб подати в пресу сен-
сацію про відкопання в центрі міста П.-Хмельн. хати княжих часів (чомусь 
не можу згадати, як вони звались, хати цього первісного типу людського жи-
тла). Замок був знятий від цього однокамерного типу (квадратної площі) зем-
лянки з дверми, що пересувались по типу дверей товарного вагону, з піччю, 
глиняного великого горщика (немов опішнянського) і двома віконцями дере-
в’яними, що відчинялися так само, як двері. Дах плоский, земляний. Ніякої ме-
блі в хаті, також постелі та предметів побуту. Але то був, і, мабуть, єдиний 
об’єкт людського давнього житла княжих часів. Вітряки також були скупчені, 
а частково безладно розкидані на земельній ділянці музею. 

В республіканському музеї все поставлено на більш науковому ґрунті з 
участю архітекторів, художників, етнографів, істориків, митців і знавців всіля-
ких, але бракує тут того, чого не компенсуєш колективом притягнутих спеціа-
лістів. Я передумала, Олесю, і знімаю той докторський ступінь, що була дала 
від щедроти Старо-Санжарівських емоцій. 

Залишаю подяку ентузіастам колосальної затрати енергії людської і лю-
бові... Хвала, що вона є. Нюхала ті стіни дерев’яних зрубів – чути запах анти-
септиків. Але басейнів тих нема, про які ти говорив, вболіваючи, значить, 
змазували чи пирскали, але не занурювали. З цього приводу мене можна 
спитати, як питав онук у старого діда, навіщо він саджав яблуню? Як довго це 
простоїть, збережеться? 

Шкільних екскурсій немає. На садибі Івана Котляревського полтавські 
вчителі зі своїми учнями були як на ярмарку, а дно криниці було «зацементо-
ване» мідяками, що діти кидали «на щастя». Ти пам’ятаєш, що я в ювілейні 
дні «Котляревський сміється» (Це назва статті, яку Євген Сверстюк 1969 
року написав до 200-річчя з дня народження І.Котляревського власне на про-
хання О.Мешко. – В.О.) вдруге відвідала Полтаву після свого виходу на за-
служений супокій. І досі товчуся, як Марко по пеклі, – не пересихає це джере-
ло цікавості, що робиться на нашому безіменному «астероїді». 

У тих своїх описах музею я ні разу не згадала про водяного млина. По-
глянь, у буклеті він є. Найцікавіше в цій давній споруді є те, що в рух млино-
ве колесо приводиться невеличким струмком води, що протікає позаду мли-
на, витікаючи з короткої металевої труби (від будь-якого резервуару-ями), на 
метровій висоті падаючи. Кмітливий дядько, неписьменний математик, опра-
цював ощадну економічну споруду в своєму натуральному господарстві, пере-
слідуваний не так економікою, як допитливістю. 

Про ті три церкви я тобі вже писала. У Середній Наддніпрянщині стоїть 
церква з села Зарубинці (на Уманщині). Пригадується мені, що ти її привозив, 
чи їздив туди на оглядини? Друга церква з Тернопільщини, про яку я вже зга-
дувала. Вона стоїть у тій Подільській смузі. 

Цього року до музею більше не піду. Чи ще побачу нові схеми експози-
ційних зон запланованих? Будемо жити – побачимо. Кожного разу, перебува-
ючи в місцевості музею, я щільніше спілкувалася з тобою, сину, і як мені жаль, 
що я тобі так мало розповіла про своє містечко Старі Санджари – моїй і твоїй 
колибі духовній. 
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У 1963 році я їздила туди – ти не був у стані сприйняття моїх живих вра-
жень, які я привезла до Київа. Так і осталися мої Старі Санжари ніким не оспі-
вані. Те, що ти бачив на свої власні очі, не йде в порівняння з давнім квітучим 
патріархальним селом козачим. Фортуна відвернулась, Ворскло змінило рус-
ло, оминаючи за 7 км – а все ті водяні млини радили! Лелеки відсунулися на 
мочарі за кілька кілометрів. Стеньки і Макаренки вслід пішли... Я б усе забу-
ла, коли б не твій музей, Олесю! Таке страшне нашарування нових замулів! 

Кохана, люба дитино, на все тобі добре. Дай Боже тобі здоров’я і терпе-
ливої розважності, Олесю! 

Діти наші сьогодня не прийшли – дощ, негода, та й нудно біля тої баби. 
Любляча тебе, щиро віддана мати О.С. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

12.10. 1976. 

...Тобі, любий Олесю, випадає Устикові розповісти про свято Івана Купа-
ла. Це таки цікава тема і легко сприйнятна для дитячого віку. На жаль, хлоп-
чик не бачив цього свята, а я торкнулася побіжно, бо спогади про тебе цвяхом 
в голові моїй стирчать, а володя піде в обмін за луіса – такі наші карнавали 
бувають. (Слово «карнавали» можна прочитати і як «карвалали». Натяк на 
обмін політв’язня Володимира Буковського на лідера комуністів Чилі Луїса 
Карвалана. Цензура не доглянула. – С.О.). 

ЛІДІЇ ГУК У СКАДОВСЬК ІЗ КИЄВА 

(З архіву Музею шістдесятництва) 

10.ХІ 1976 
«Нема переможця дужчого за того, хто здолав перемогти себе самого». 

Г.Бічер 

Добридень, дорога і хороша моя Лідо! 
Разом посилаю свого листа і окремо листівку авіа. Обидві твої посилки я 

одержала і, звичайно, щиро дякую і трохи червонію, що завдаю роботи і кло-
потів. 

Пробачте мене, підтоптану, що в неї так складається, що вона потрібує ча-
сом опіки і турботи молодих, не стоптаних. На мене саму припадає чимало кло-
потів, а я сама. 

Звеселяє мене цвіркун у запічку – десь заскочив восени, я його шукала, 
заглядала, де то він оселився в такій непривітній пустці, – боялася, що надо-
кучить своєю одноманітною невтомною. Але він виявився таки досить делі-
катним і «виступає» частіше, коли з кухні виходять. Звикла до невидимого 
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«актора» і тепер переживаю, чи він знаходить собі поживу в моїй завжди під-
метеній і чистій хаті, чи продержиться до наступу весни. 

Ти, мабуть, регочеш, Лідо? Геть давно, в хаті і мого тата був оселився 
цвіркун, і бабуся ворожила, що то є погана прикмета. Я хочу думати, що то, 
може, й не є вже така погана прикмета для старої бабусі, себто для мене. Лі-
до, ти бачиш, яка це гарна тема, і невичерпна і т.п. Настрій маю бадьорий і 
вільний – дозволила собі внутрішню розкутість під чималим тиском зовні. 
Чень же, до провесни йдеться: дуй, дуй, не к Різдву, а к Великодню! 

Вважай, Лідо, що відповідно моєму настрою я такого і листа тобі напи-
сала, листа, що дозволяє тобі самій продовжити його. Листа розкутого і віль-
ного пишу подумки, гарного і цікавого, з силою своєї невгамовної пристрасті, 
під впливом біди найтяжчої, горя невиплаканого, що кристалізується глибоко... 

Про Олеся скажу його словами: «Я став худий, немов хорт чи гончак, 
мої кості не розпадаються, то їх тримає шкіра!» 

28 грудня «піде» далеко, боюся, щоб не розсипалися кості за цей час. 
(Тоді О.Сергієнку викінчився трирічний тюремний термін і йому належав 
етап на Урал. – Ред.). 20 грудня нам належить побачення, але Олесь на нього 
не сподівається. Я піднімаю галас. 

Оце – в п’ять років! – він матиме право на першу 5.0 кг посилку. Ото для 
того просила масло. Довелось мені його перетопити, щоб не зіпсувалось. Ра-
дять досвідчені посилати свіже. Добре б було повторити нову 2-х кг порцію 
свіжого, найкращого, той лишок горіхів досипати. Більш мені нічого не 
треба, бо все я маю для себе, мені небагато треба. Щодо того матеріалу по-
треба відпадає. 

Все то є правда, що ти знаєш чи чула, отак виходе: «Сміливість зростає в 
небезпеці», казали латиняни. Проте вони кажуть, що «лише для смутку є ме-
жа, а для страху – ніякої». Я думаю, що вони помиляються, принаймні, не всіх 
це стосується. (Йдеться про створення 6 листопада 1976 р. Української Гель-
сінкської групи, про що чула адресатка по радіо «Свобода». – Ред.) 

Я не питаю, як ти себе почуваєш, як живеш, Лідо! Від самої людини за-
лежить багато – не треба опускатись. 

Хай Вам буде добре, родино, дай Бог щастя, дай, Боже, долі. Будьте здо-
рові, моцні, тверді. Читайте, не опускайтесь. 

Любляча тебе О.Сергієнко. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 37, 11 листопада 1976 р. 
З базіками не сперечайся: мова дається всім, розум – небагатьом. – 
Contra verbzor noli contendere verbis: sermo datur cunctis, 

animi sapentia paucis. 
(З латинських крилатих висловів) 

Добридень, синочку мій! 
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Твій вересневий лист (10-27), відправлений з Володимира-20 5 жовтня, в 
Київі був 11/10. Як бачиш, іде «без задержки», перебуваючи на цензурі стіль-
ки, скільки кому заманеться. Час би і жовтневому листу, при всіх тих затрим-
ках, бути в Києві. А ще ж є в тебе і не використані ліміти, про які писало само 
начальство. Та й де ж вони? Щось скупо дуже з тим словом із-за ґрат. 

Немає в мене певності, що посилка від 19/Х тобі, нарешті, вручена, а та-
кож «загублений» лист №17 після «перегляду» (?). Повідомлення на посилку 
(з Київ-86 відправлена 20 жовтня) «о вручении уполномоченному» зі штам-
пом Володимир-20 від 2/ХІ-76, прибуло мені передсвятковим дарунком. Про-
те, як виявилося з листа тов. Касьянова від 5 листопада, що «посылка... по-
ступила 4/ХІ-76 и будет ему вручена». В цьому ж листі є запевнення, що вся 
кореспонденція вручается своевременно». Це була відповідь на мою скаргу 
начальникуку з приводу затримання посилки і невручення листа мого №17 від 
11 вересня. Можна ж давати такі відповіді, всупереч фактам живим? (Далі пів-
тора рядка тексту цензура старанно замалювала. – Ред.). 

Як, Олесю, ти себе почуваєш? Чи Гіпократівські «жерці» виписали тобі 
осіннє профілактичне харчування? Чи лишаються «непреклонные». Чи полама-
ний зуб взялись, нарешті протезувати? Як мені в листах ГУИНТУ роз’ясняюче 
пише, що все від тебе самого залежить – варто лише тобі самому письмово на-
гадати, що тобі потрібно, і буде виконано. 

Непокоять мене відсутність книжкових бандеролей з тюрми. Прошу, Оле-
сю, написати, чи відправлені, нарешті, книжки додому. Може, затримались на 
перевірці, і я даремно клопочуся? 

Боюся, що на мої питання і твоя інформація про ці речі розминуться. Дві 
телеграми я тобі посилала з приводу посилки і грошей. Тимофій Хомич поси-
лав вітальну телеграму до жовтня. Я також мала листівочку від нього, а Зіна 
заклопотано мовчить, бо школу, господарство і святкові приготування, мабуть, 
важко безущербно поєднати. Та ще й сімейний клекіт казана суєтного. (Два ряд-
ки замальовано цензурою. – Ред.). 

Новин чимало, але писати таке сяке не варто, воно по-старому куриться; 
біля мене хіба неспокійніше, і знов-таки але... Та й що поробиш, де захист 
знайдеш? Я не люблю ділити свою увагу на чотириногих. 

Вийшов Кобзар Тараса Шевченка 150-тисячним тиражем, без передмови – 
подарував мені примірник Павло Осинський. Згадували, вболіваючи, тебе, сину! 
В ньому не вміщені вірші: «Розрита могила», «Чигрине, Чигрине», «Великий 
Льох», «Стоїть в селі Суботові», «Якби то ти, Богдане п’яний». Вірш «Як ще 
були ми козаками» має назву «Полякам». В-во «Дніпро», Київ, 1976 року. Де-
які вірші зазнали своєрідних правок. 

Я до тебе зачастила, Олесю, – не знаю, як тілько воно пересовується? Роз-
мовляю з тобою, ти мене слухаєш і нікуди від мене не тікаєш. Подаю тобі ві-
рші 400-літнього Дю-Белле з його середньовічними клопотами і роздумами, а 
спричинився до його страждань німецький стражник-денаціоналізатор. Пере-
кладай, коли маєш охоту. (...) 

Листа тобі відсилаю в конверті, що ґарантує його одержання. Назва його 
має діяти як магія чи інший стан з країн чудес (Конверт з рекламою «Неделя 
письма». На нім напис рукою О.Сергієнка: «Дали 23/ХІ. 76 р. – Ред.). Як в них 
і не повірити, особливо підкріпившись з фантастики літературної. Я оце про-
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читала «Бумеранга» і «Народжений блискавкою» Миколи Руденка і, наспра-
вді, стає веселіше. Навіть оту «увагу» сприймаєш як фантастику, що сама собою 
розвіється і зникне. 

Посилаю тобі фотознімок з власної неприглядної особи. Але що маєш 
робити? 

Завтра буду дзвонити до наших, може, вже повернулися? Слідом напишу. 
Любий синочку, на все добре, хай тебе Бог береже від лихого, від всіх напас-
тей, від хвороби, голоду... Цілую, обнімаю. Твоя любляча тебе до скону мати. 
Ми так мало були в житті разом... О.С. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 38, 15 листопада 1976 

«Море слів – крапля діл». – Mare verborum gutta zerum. 

Мій світе ясний, птахо мій підбитий, Олесю! 
Добридень, синку! Хай світить тобі все, що може світить крізь ту темінь 

непроглядну… 
Вважай, що я, як душа грішна, мандрівна, дорогу ту далеку все торую, 

залишаючи на ній фосфоричне світло пенька спорохнявілого… І буде він до-
вго світитись, стільки, скільки житиму в спогадах синових .(...) 

Я з тебе все знімаю – хай тобі буде вільно і легко… Ти на тяжкій дорозі – 
заощаджуй свої сили, шануй їх, не виривайся, простуючи, і заповідаю тобі: 
повернутися ти зобов’язаний, це твоя кінцева мета на тому терновому відтин-
ку шляху життєвого… 

Я з тобою буду завжди поруч, сину! Я буду поділяти з тобою все, що тобі 
судилося, – ми так мало були з тобою разом… Не з нашої вини, либонь; треба 
ж мені ці десятирічні розлучення компенсувати. Окрім скафандра нашого, є 
ж ще і променева частина наша, більш довговічна і красна, і вона залишиться 
доброзичливою і вірною до духовної спорідненості нащадків моїх. Не збіднюй 
їх, татку! 

Вважай, Олесю, що я тобі написала сьогодня на кількох сторінках дов-
гого листа – і гарного, і змістовного. Листа, що його довго пам’ятають і зга-
дують спокійно, з любов’ю. І продовжують його, дописуючи в безкінечність… 
Хочеться, щоб листи йшли, і тому дописуй за мене сам, синку мій дорогий і 
любий! Сам бачиш, які тільки перешкоди ставлять на шляху нашого і так ку-
цого листування. 

Сьогодні я виконую давно обіцяне – фотознімки дітей у день народжен-
ня Віруні. У цьому листі – дві, в наступному (слідом) ще дві. Знимки ці ви-
грають, коли їх розглядати разом. Тут кільки етапів знайомств і безпосередня 
реакція цих дітей на знайомство. Я не буду їх кваліфікувати: вони самі по со-
бі: надто красномовні і коментарі, як каже конферансьє, зайві. Ти ще свого 
сина не бачив, хоч маєш чимало фотознімків. Отут він весь – у природному й 
емоційному середовищі. (...) 
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В суботу вони мене відвідали. Запасла я йому цвяхи, планки, диктові 
квадрати. Збивав. Потім улаштували на збитому столику (10 х 15) «електро-
станцію». Були тут і коліщатко з будильника і трубка, що стала трубою, і 
дроти, і рубильник (прилад для збивання яєць, що висить на шафі). Навіть 
струм з’явився, і я, як опечена, висмикнула пальця. Устик реготав, силоміць 
пхав мого пальця (а свого не хотів – такий обережник!). Знову до дроту. Ко-
ристався Устик з татусевого інструменту. Наприкінці я подарувала твій зна-
чок: «Воїн Київської Русі» – якось знайшла в твоїх речах. Потім проводжала і 
нас проводжали. Хворіє Устим часто, кашляє, застуджується. Пішли з медом 
і соком з полуниці – казав «питиму». 

Ну, синочку, оце тобі таке-сяке, а для татка найцікавіше, для баби най-
важніше і всім нам потрібне, і куди, здавалось би, від цього можна піти? Ці-
лую ніжно, ласкаво твою голову. Бувай здоровий, моцний. Твоя мати: Оксана 
Сергієнко. 

(Далі замальовано один рядок – Ред.). 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 40, 24 листопада 1976 
Fesit deos primum timor. – Богів створив передусім страх. 

(З крилатих латинських висловів) 

Олесю! 
Даруй, синку, – мій 39 лист був від 16/ХІ, отже більше тижня тобі не на-

писала й словечка! Закрутилася твоя незграбна і невправна «сивенька». Вже в 
ліжку хіба могла б тобі листівку надряпати, але хто годен її розібрати, тим 
більше в темниці вогкосірій. 

Ти будеш непокоїтися з мого мовчання; прошу тебе, квіте прив’ялий, ні-
коли не думати, не впускати в душу сумнівів і сту....ів (нрзб.) досить тобі то-
го, що не можна відігнати, того, над чим ти невладний... 

Завжди мусиш відчувати моє кістляве зогбенне плече поруч, так як я 
відчуваю твоє весь цей нестерпно довгий час нашої розлуки колишньої і те-
перішньої... 

Бо саме ти і вів мене той трагічний десяток літ, коли я була у цвіті літ, і 
тепер – в моїй вечірній порі, перед заходом. 

Я сильна завдяки тобі, я певна, бо вірю в сили твої і мудрість синову – 
мудрість зрілого розсудку. Коли не буде моїх листів – не треба тобі самому 
нічого домагатись, наражатись на прикрощі, покарання. Пам’ятаю, зроблю все 
сама вчасно. 

А робіт у мене не бракує, сину, лише сил на все не вистачає. (Натяк на 
створення 9 листопада 1976 року Української Громадської групи сприяння 
виконанню Гельсінкських угод. – Ред.). Ну, а думка, а почуття, адже вони завжди 
з тобою, – треба це знати і розуміти. 
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Минула субота 20.11. була запланована на довгу розмову з сином і від-
клалася, бо трапилась нагода ставити паркан (ту ажурну планкову частину йо-
го). А далі знову якісь перешкоди, якесь «треба», невідкладність, обов’язок, 
сумління. Саме довге мовчання моє в першу чергу знесилює мене: я міцні-
шаю, коли мені виписують квитанцію на відправлений тобі лист – думаю: ко-
лись дійде, син прочитає і, читаючи, посилатиме в ефір свої враження, проме-
нево витатиме біля мене. Я підтягуюсь, розправляюсь, щоб не різала тобі око 
естетична сторона спотвореною старістю і жалюгідністю. 

Отак у 1947 році налякав мене слідчий Куценко, імітуючи, яка я буду пі-
сля «переделки» – перевиховання. Його «урок» насправді не минув безслід-
но, і прожила я, завжди згадуючи його з боязкістю «опуститься». Дякую йо-
му саме за це. Жаль, він ніколи не попадається мені на очі – я була старша за 
нього років на 11, і життя його було «повеселей», але духовно менш змістов-
ним і цікавим. Міг передчасно захиріти. Попри все, людей, в розумінні «вище 
створіння природи», щиро жаль. А ти, Олесю, писав, що людина обирає собі 
шлях сама. Де там! Її життя в спину штовхає, але щодо кінцевих результатів, 
то керує честь людиною, її етично-естетична сутність, її духовно-Боже нача-
ло! Бурхливо я перебула оці вісім днів – хай Бог благословляє на добрі діла. 
Все має успіх, що починається від доброго і щирого наміру. Все перекрито 
попереднє – як у грі азартний – картою найзначимішою. Ще впишеться, один 
день, одна подія. 

Перечитала листи від жінок – двох Ірен (Мабуть, Ірини Сеник та Ірина 
Стасів-Калинець. – Ред.) – побродила в світлі поетичних душ жіночих, що в 
них так гарно по-мистецькому переломлюється світосприймання. Писати б їм 
твори елегійні, впливати ніжними тонкими руками візерунки з художньої на-
ціональної скарбниці українських пращурок забутих. 

А на тобі такий фінал, таку долю сувору. Це за гріхи батьків віроломних, 
за їхнє ледарство думати, за байдужість до себе, що завжди окошиться на ін-
ших і на своїх близьких. Закарбувати треба дев’ятого листопада. (День ство-
рення УГГ. – Ред.) 

Вчора востаннє зійшла на 5-ий поверх нашого мешкання на Чоколовці і 
вийшла – не бачившись із тіткою Вірою (Худенко. – Ред.). Помінялась вона, і 
живе біля онука (місяць тому). Їй, «сердешній», забракло часу заїхати зі мною 
попрощатися. Євген нашвидку спакував убогі пожитки в контейнер, посадив 
у купейний – і повіз до моря, щоб разом там з «бабулею» оселитися – розлу-
чився зі своєю немудрою дружиною, платитиме аліменти на двох. У сестри 
не лишилося живого місця після «переделки» (Ув’язнення 1946 – 1956 рр. – 
Ред.), натомість розрослося гіперболізоване почуття страху, щоб «не нашко-
дити» Євгенчикові – дорослому, 33-літньому мужеві. Вона не «ризикнула» 
попрощатися. На додаток старість і склеротична затуманеність... І таке буває. 
Чи вразило мене? Ні. Лише защеміло на одну-єдину мить. Немає часу, по-
спішаю, щоб довше зупинятися. Підпихають ззаду! Ранком сьогодні спокій-
но, по-діловому розпочала свій день вправами на дворі; вчора випав сніжок, 
за ніч підморозило. Повітря свіже омило мої старі слабкі клітини, підбадьори-
ло, підняло трохи тиск – і я знов оновлена стою на прю. Послала Образцову 
(Прокурор м. Владимир – О.С.) заяву-протест «20» – мигтить, дражнить, дра-
тує. Боже, втихомир моє серце! Серце, до тебе я ніжно і благально озиваюся: 
я ощадна з тобою, ласкава, не лишай без відповіді. Сину коханий, дитино моя 
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сердешна, дорога, люба. Хай тебе Бог береже – шануй свої сили, думай про 
себе. Не до егоїзму закликаю, а до розсудливості: в тобі мій спокій, моє життя. 
Пам’ятай про відповідальність. Посилаю тобі сім знимок з творчості того ж 
художника Марчука Івана і 4 фото свої, 3 вересня ц.р., щедрого фотографа – 
брата Левка Сашка (Брат Левка Лук’яненка Олександр з Чернігова. – Ред.). 
Цілую. Дай, брате, руку! Твоя мати О.С. 
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ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№41, 28 листопада 1976 
«Справжня сила людини не в поривах, а в непорушному спокої» 

Л. Толстой 

Добридень, Олесю! 
Сьогодня день – день двадцять восьмого листопаду – урочистої жалоби. 

О 3-ій годині небагато нас зібралося на могилі Алли (Горської. Убита 28.11, 
похована 7.12. 1970 на Берковецькому кладовищі, номер могили 39-р 8-35. – 
Ред.). Положили квіти, калину, барвінок зелений, біль сердець змучених у су-
проводі мовчазних спогадів з дня застережно трагічного нашого недавнього 
сумного минулого... 

Проспівали кілька пісень з сумної долі козацької, що їх припасла крива-
ва історія батьківщини. В мене сльози самі лилися чи не за всіма, а Надійка 
Світлична либонь всі їх присвятила другові-художниці. Яремко (син Н.Світ-
личної. – Ред.) положив червоне яблучко та два горішки і був досить веселе-
нький, проте скоро збагнув загальний настрій – притихло хлоп’ятко. 

Прийшли пізніше батько, муж, син (Олександр Горський, Віктор Зарець-
кий, Олесь Зарецький. – Ред.). Ми відступилися трохи, даючи їм дорогу. Не 
втримався старий – на якусь мить скрився в сльозах. Постарів дуже. Полисів 
дуже Вітько. Син ще вищий за татка, з високим чолом, ясними очима іскрис-
тими, зі зрізаним підборіддям; стриманий, відчужений. Пом’янули за давніми 
традиційними звичаями – запекло і трохи відсунуло гнітючість від невимов-
ної болючої втрати... Мали прийти і мої діти – обіцяли, але не було. (...) 

Як буде з нашим побаченням? Я послала заяву обласному прокуророві з 
цього приводу, бо заборону вважаю як непряму відповідь на моє звертання 
до генсека. Маю і відповідь формальну на цього листа помічника прокурора 
(чомусь він уникає назвати, на який лист дає мені відповідь, мовляв, «посту-
пившей из прокуратури СССР»). Найголовніше, що перевірка «проведена» і 
«установлено», що з диспансерного обліку знятий ти «обоснованно», що «ни-
какого обострения туберкулёзного процесса не наблюдается, состояние здоровья 
удовлетворительное, оснований для досрочного освобождения... не имеется». 

Вважаю неприпустимим втручання в правові стосунки громадян з генсе-
ком нашим і звертаюся про дозвіл на побачення чергове і регламентоване учр. 
до облпрокуратури. Приїду я до Володимира. Привезу бандероль, подбавши 
про вчасне вручення тобі. Вірю, що побачення буде. 

Дзвінка, мабуть, вже тобі послала копію того списку присланих книжко-
вих бандеролей для звірки. Гроші переказала я тобі двічі по 50 крб. – раз 19 
жовтня, а вдруге 15 листопада. Попроси і переглянь особистий свій рахунок 
грошовий. (Гроші тюрма привласнила, зарахувавши на свій рахунок. На утри-
мання, мовляв. – О.С.). 

Чи вручена тобі речова посилка? 4 листопаду заступник начальника 
управління запевняв мене, що буде посилка вручена. 
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Чи полікували зуба? Як з бандеролями книжковими додому? 
Мою скаргу з усіх питань ГУИТУ направило на розгляд для перевірки в 

УВД Владоблвиконкому 19 листопаду, може, вчасно розберуться. 
Цілую тебе, Олесику, лишайся здоровим, як ото мені про тебе пишуть. 

Любляча твоя мати О. Сергієнко. 
Збоку на 1-й сторінці дописано: Прошу там з цього не распространять-

ся. Фотознімків своїх послала тобі, сину, прошу не сміятися вголос. 
На другій сторінці: Даруй, сину, за таку мазню – втомлена, розслаблена – 

важкий день. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ У ВЛАДИМИРСЬКУ ТЮРМУ З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 42, 5 грудня 1976 року, неділя 

Дорогий сину, добридень Олесю! 
Увечері четвертого прослухала пісню здалеку, про «єдину стежину у нас 

на Україні», а інтернаціоналом закінчило пекінське, і я не могла попасти в 
такт музичний, бо так давно не чула цього революційного маршу, що з ним 
зросла і змужніла, і в дорогу далеку примусом пішла... 

В суботу четвертого видався день весняний – завітала я до могили бабу-
сі на Байкове кладовище поза планом і несподівано опинившись у цьому ра-
йоні. Вигребла мокре почорніле листя, устелила могилу зеленою ялиною та 
заквітчала квітами безсмертника. Про матінку свою вперше либонь думала зі 
спокійною безболісністю. 

Мабуть, це під враженнями розповідей людей, що пережили клінічну 
смерть і перебували в стані подолання страху перед своєю смертю, кінцем 
своїм. Розповідають (цю книгу видав лікар, зібравши розповіді тих хворих, 
що перебували на межі життя і смерті), яке це легке і гарне почуття відходу в 
інший, кращий світ безмежжя... Може, моє упокорення корінням глибоким 
сягає в ґрунт страждань мого роду і сьогодня мені болить лише мов найближче?.. 

Болить найбільше за тебе, сину, біль наростає з кожним днем. Важкий бу-
де грудень, січень... І коли там скінчиться ця «проща» у тебе, Олесю?.. 

Про дозвіл на побачення писала обласному прокурору. 
Бандероль приїду здати на поштове відділення №20; з поштовим докумен-

том про своєчасне тобі вручення звернуся до обласного начальства; є в мене 
ще справи і до адміністрації тюрми. 

Мабуть, ти знаєш про своє право, аби тобі видали на дорогу 10 крб. че-
рез начальника конвою чи супроводжуючого. Гроші ти маєш право отовари-
ти на першій пересилці. Зумій скористатися цим своїм правом. Сергій Мака-
рович (Мартиш, адвокат О.Сергієнка. – Ред.) в понеділок іде до обласного 
суду (голова міськсуду Мацько), щоб знайомитися з матеріалами твоєї судової 
справи з дозволу міськсуду. Побачимо. В другій декаді грудня має він у тебе 
бути. Зрозуміло, що скарга хай іде лише за його підписом: норовить тебе під-
прягти. 

Ми тобі, Олесю, повідомляли, що лист від тебе маємо за жовтень місяць. 
Довго його там на цензурі велемудрій маринували. 
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З листа начальства твого знаю, що ще до 5 листопада речової посилки ти 
не одержав. А чи ти її хоч тепер, нарешті, одержав? 

Бандеролей книжкових від тебе до сьогодні не одержано. Якщо книги 
взяли на відправку, то значить, вони десь перебувають на перевірці. Напиши 
чи забрали в тебе книги на відправку. 

Дорогий сину, перед «прощею» попроси для ознайомлення грошові «ли-
цевые счета» і напиши заяву заздалегідь на 10 крб. в дорогу через твого нача-
льника етапу (даруй що повторююсь, бо я не певна, чи ясно я тобі виклала це 
твоє право). 

Третього грудня хотіла бачити Михася Косіва, чекала його в музеї довге-
нько (Працював тоді у Львівському музеї історії релігії. – О.С.) довгенько, а 
тим часом думала побачу «Лялюнцю». (Дзвінчина мати, Ольга Іванівна Вів-
чар. Працювала в музеї наглядачем. – О.С.). З’ясувалось, що вона вже там не 
працює. Отож з нею там не зустрілась, а Михася не дочекалася. Так обох і не 
бачила. Проте це не так важливо, це між іншим. Їздила, то мала намір зустрі-
тись при нагоді. Міста, такі різні колись, тепер вирівнюються, блякнуть. Це 
не тому так виглядало, що осіння пора, чи через втому притуплене сприйнят-
тя у мене, ні. Осінні дні і тут і там, гарні, хоч і в пастельних тонах. А сприй-
няття природи у мене яскраве і не буденне, і дуже я вразлива на переходи 
барв і тонів. 

Наслала тобі купу своїх знимків і фотокартин художника в попередніх 
листах. Чи ти їх одержав, синку? Ще маю кільки інших знимків садиби нашій – 
вишлю в наступному листі. 

Цілую міцно, тисну руку мужню синову. 
На все добре, до скорого побачення. О. С. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ, В ТАБІР СУВОРОГО РЕЖИМУ ВС-389/36, 
СЕЛ. КУЧИНО ЧУСОВСЬКОГО Р-НУ ПЕРМСЬКОЇ ОБЛ., З КИЄВА. 

(Архів О.Сергієнка) 

№6, 3 лютого 1977 
«Я прийшов огонь кинути на землю, і як Я прагну, 
щоб він уже запалав!» 

Євангеліє від Луки, 12:49 

(Лист написаний за два дні до арешту Голови Української Гельсінкської 
Групи Миколи Руденка та члена-засновника УГГ Олекси Тихого, з неодмінним 
обшуком в О.М. – О.Сергієнко). 

Дорогий сину! Добридень тобі, Олесю! Ще й сьогодні немає від тебе ли-
ста. Що думати?.. (Повідомлення за лист від 20/1 приходить за підписом упо-
вноваженого – це таке вдруге, перше – на лист з Москви від 13/1). Лист від 
20/1 був з квіточкою до 100-чя книги всесвітньої, чи ти його одержав? 

Мабуть, ти хворий, чи покараний за те, що й сам не второпаєш, годі ка-
зати про мене. (Після повернення з Володимирської тюрми до Кучина я за-
студився і захворів на бронхіт. Виконуючи задуми 5-го управління КДБ УРСР, 
адміністрація колонії відмовився помістити мене до табірної санчастини, 
вимушуючи їхати до ізольованої лікарні в 35-у зону, де їм зручно було вчиня-
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ти свої злочинні акції підриву здоров’я в’язнів. 11 березня 1977 року з Києва 
приїхала оперативниця в білому халаті, яка мені та Дмитрові Демидіву (з 
Печеніжина, член Спілки української молоді Галичини) під виглядом діагнос-
тичної реакції Манту зробила внутрішкірну ін’єкцію, себто в лімфоток, 
живої вірулентної tbc культури. Цю диверсію КДБ вчинив з метою переклю-
чити діяльність Оксани Мешко з громадської на турботи про здоров’я сина. 
Але мама бачила в Українській Гельсінкській групі єдиний дійовий засіб впли-
ву на владу. – О.С.) 

Біжу, не зупиняюсь у пошуках, щось знаходжу, але все то не те, що шу-
каєш, що повинен знайти, що буде знайдено. Ходила по тих установах; від-
криваю дивовижні речі і все стає як на долоні, лише тебе не бачу, а відчуваю 
так близько і ясно все через непроникну ту чорну запону... 

Дитино моя дорога, сину любий, Олесю! Я все з тобою, на всіх тих за-
крутках тернових, прикро тяжких, в марнотратстві сил. Мені жаль до пекучо-
го болю сил твоїх... Бережи, утримайся, убезпечся. 

Прошу написати про себе все так як є, як відчуваєш і розумієш як лікар. 
Все напиши про стан твого здоров’я в подробицях, за весь період з «підгото-
вкою» до мандрівки і саму подорож по герценовських місцях. 

Я добре пам’ятаю того першого листа, що ти переживав у тій вимушеній 
мандрівці. Коли серце краялось, а невідомість ще не струїла сподівань... Я і 
сьогодня вірю в них: вони не віддалились, лише млою окутані, а фізична сла-
бкість, стомленість надмірна твоя затуманюють перспективність контурів. 

Сидячи на присьбі лікарняного бараку, в колі своїх друзів-відвідувачів, у 
теплому надвечір’ї дивилися ми на контури темного густого пралісу тайшет-
ського і кожен бачив своє. У моєму видиві ясніли полтавські степи барвисті, 
залиті сонцем, полудневим – вузькою стежкою через поля я завжди поверта-
лася додому... Зо мною були мої поводатарі – твоя бабуся з єдиним онучком 
своїм уцілілим... Ні бачити їх, ні писати їм по-людськи не давали (двічі на 
рік, на випадковому уривку паперу, що його так важко було роздобути!). Але 
моя уява була зі мною і я вільна була блукати дорогами мого неприборканого 
дитинства босоніж з вінком у гурті «розбишакуватих» братів і родичів – ро-
весників своїх. Під сонцем, в підсонні рідному, природою пещена... До неї, 
до Вас, Олесю, з бабусею, я завжди простувала і дійшла. Дійшла, бо хотіла. 
На все «оте» дивилась найчастіше небачучими очима. Так зовні виглядало, 
бо було все гранично ясно і було саме так потрібно дивитися. 

Я дуже припізнилася, сину, з поверненням – ти це знаєш... Але я була ще 
потрібна малому своєму, тепер вже дорослому поводатареві. І «благословен-
на мить», скажімо, тепер, СИНУ! Сподіваюсь на другу таку. Вірю, дійдемо! 
Берися: все в тобі самому, сину! Ти знову в моїх поводатарях: я не спромог-
лася бути ним для нашої страдниці-матері, мужньої нашої бабусі, сильної, 
мудрої нашої праматері Марії! Прошу в неї прощення... Огородила тепер її 
могилу від зазіхань сусідів живих, що за живоття готують місце спокою собі, 
порушуючи спокій мертвих – руйнуючи їхні могили. Так було з могилою ба-
бусі, я вже тобі про це писала, мусила скаржитись, ходити, клопотати. Вес-
ною посаджу калину та рожі на могилі, щоб не загубилися до твого повер-
нення. 

Привітали гарно мене люди мого тридцятого (30 січня – день народжен-
ня О.М. – Ред.). Була невістка з онуком моїм єдиним. Я мало поралася в тих 
підготуваннях – охололо серце, бо не було тебе і тих, до кого серце рветься, з 
болю гине. 
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Устим таке витворяв (не було нікого з його ровесників), що годі було 
його утихомирити. Ні на кого не вважав. Перед цим я добре його нагуляла в 
лісі – бігав по утоптаних доріжках. То він мене здоганяв, то я його переганя-
ла; уподобав собі гостя одного – дядька Павла, все бігав, переганяв. Нас фо-
тографували – пришлемо тобі «фільма», зачекай. Наше сімейне свято перене-
сли за запрошенням до Миколи Руденка – а в нього то так гарно, бо серед 
лісу живе. Надійка Світлична з Яремою і Іваном Олексійовичем та Грицем 
Міняйлом вінка мені пречудового подарували з Калини і Колосся жита спле-
теного. Конструкція жорстка, в дерев’яній підставці, форми навпіл зрізаного 
кола і на рушниці виглядає як схід сонця чи половина українського соняшни-
ка, сонцем підсвіченого. Фотографувалися ми гуртом (невеликим) з вінком, і 
саму мене з ним, із Галею Пронючкою вінка вдвох тримали, лише Устик не 
схотів стати, не любе фотографуватися. (Один з цих знімків публікуємо в цьо-
му виданні. Світлична Надія Олексіївна, 8.11. 1936, філолог, організатор са-
мвидаву, відбула ув’язнення 18.05. 1972 – 18.05. 1976; її 6-річний тоді син 
Ярема; від Івана Світличного (20.09. 1929 – 25.10. 1992) вінок міг бути пода-
рований заочно, бо 12.01. 1972 він був ув’язнений за ст. 62 ч. 1 на 7 р. та 5 р. 
заслання; Гриць Міняйло – дисидент, Галина Пронюк-Дідківська – дружина 
Євгена Пронюка, ув’язненого 6.07. 1972 р. на 7 р. та 5 р. заслання. – Ред.) 

Подарували мені голову робочого вола уярмленого, і квітів багато, а од-
на особа подарувала (з сиру ґляганого зроблений, 7 сантиметрів), космацько-
го коника, мовляв, його цапком чогось звуть. Я гумор розумію, як належить 
українці, і заздрісним прощаю – прийняла з подякою. Хай кожен розумів по-
своєму в своїй оцінці. Поспішала додому – ану в поштовій скриньці є лист з 
твоїм поздоровленням, бо саме його мені бракувало, саме його очікуючи, все 
останнє сприймалося з дуже уповільненою реакцією радості. А як насправді, 
просто для годиться. 

Їхали додому втрьох. Устик просився до бабусі ночувати, але «наша ма-
ма, як партія, як сказала, так і буде» – так ми і роз’їхалися. Немає мого цвір-
кунчика, глухо простукала закаблуками в твоєму покої... Цілую, на все добре. 
До старшенького озиваюся тим словом, що мені одній притаманне. Твоя мати 
О. Сергієнко. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР ВС-389/36, СЕЛ. КУЧИНО, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 24, 21 квітня 1977 

Добридень, сину! Чи ти дужий, де ти є? 
Повідомляю, що з Пермі був один лист від 30 січня. Ясна річ, що ми з 

Дзвінкою не віримо в запевнення табірного начальства про твоє «власне не-
бажання» користатися лімітом. Навіть була телеграма з Копально від Журав-
кова (Начальник табору ВС-389/36. – Ред.) від 14 квітня: «На ваши запросы 
ответы давали дополнительно ничего не можем сообщить ждите письмо сына». 

Як бачиш, цього листа немає. Сьогодні я посилаю дві телеграми оплаче-
ні: тобі і начальнику. Тебе прошу телеграфно підтвердити відмову користу-
ватися листовним лімітом, тобто писати листи своїм рідним. (Моїх листів з 
лікарні, що на зоні ВС-389/35, не пропускали, щоб не насторожити маму. У 
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серпні 1977 р. туди ж відправили Івана Світличного. Утримували його в одній 
палаті з хворим на жовтяницю (хворобу Боткіна) Дмитром Басарабом. Не 
повертаючи до табору, інфікованого І.Світличного відправили на заслання 
етапом, що тривав майже 3 місяці. Фінал відомий: пухлинні процеси, інсульт у 
1981 р., операції, втрата мови, параліч і смерть 25 жовтня 1992 р. – Ред.). 

Переслали на мою адресу повідомлення з твоїм власноручним підписом 
на такі мої листи: №№ 14, 15, 16, 17, березневі. 

Немає номерів: №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23. Може, прийдуть, пачкою? Так 
як ти їх одержуєш, так і відправляють. № 23 лист від 8 квітня – 11/IV. 

Не писала з того часу, піддурена телеграмою обіцяючою, бо як можна 
витлумачити інакше той зміст? 

Про пропащу грамоту згадувала в кількох листах до тебе, а тим часом 
маю кілька повідомлень з яких видно, що надзірна скарга Мартиша (Скарга 
в порядку нагляду адвокати Мартиша Сергія Макаровича. – Ред.), що була 
відправлена фельд’єгерською поштою 31/XII в тюрму Володимирську, десь 
там і застряла: не відіслали її в Пермський листа з прокуратури Володимир-
ської області табір. І, нарешті, одержую копію, за підписом помпрокурора, 
молодшого радника юстиції Сичугова, до УИТУ УВД Владооблвиконкома, 
щоб розглянули мою заяву з приводу надзірної скарги, не врученої (і особис-
тих речей) О.Сергієнку, вилучених перед етапуванням, і дали відповідь. 

Ось на такому рівні має бути розглянута заява, адресована членові По-
літбюро Кириленку, міністерствам юстиції і внутрішніх справ. Чекаю саме на 
таку відповідь – це коли треба розпочинати новий захід офіційного листуван-
ня в плані «ми йшли, кожух знайшли». Але ні, годі. 

Найцікавіше в сфері такої офіційної переписки, що на повторні заяви 
посилається відповідь трафаретна, не читаючи тих попередніх заяв, і весь 
центр ваги переноситься на ту найнижчу установу, на яку скаржишся. Або 
скарги на тюрму чомусь автоматично переносяться на табір, і цю другу карну 
установу забов’язують «рассмотреть жалобу» і про результат повідомити 
«заявительницу». Таким чином заява лишається в папці з відпискою, в якій є 
номер вихідний, дата, підпис чиновника юстиції і його ранг. Мністерство юс-
тиції заяви їхньої прямої компетенції пересилає прокуратурі, про що повід-
омляють ту саму «заявительницу» з припискою типографською на бланку 
«Рассмотрение вопросов, затронутых в Вашем письме, не входит в компетен-
цию Министерства юстиции СССР». Значить, коли кваліфіковану юридичну 
заяву написаною відомчою (юридконсультацією) юридичною установою 
Міністерства юстиції і не направлено адресату, то цією справою повинна за-
йматись прокуратура а не Міністерство юстиції? Дивуюсь і питаю не лише я 
одна, і фахівці, а буква закону зіщулюється і ховається за спину інших мініс-
терств. 

Київська колегія адвокатів заяву направляла в тюрму, завідомо знаючи, 
що тюремний твій реченець кінчається 28 грудня. На побачення я прибула 
вчасно в Володимир, звідти телефонувала завконсультацією. Захворіла і чека-
ла на адвоката – скасували йому відрядження з 23-го, і квиток залізничний був 
у кишені. З’ясовувала пізніше чому? Бо «не положено», з непереконливим 
умотивуванням. 

А міністерство юстиції (міністр Теребилов) двічі присилає трафарет від-
повіді, направляючи скаргу Пермській прокуратурі, вже після того, коли Пе-
рмська прокуратура звернулась за розшуком скарги до Володимирської про-
куратури. Коментарі насправді зайві і матеріал цей сам проситься до журналу 
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«Перець», до вільної і демократичної преси. Що скажеш і що можеш зроби-
ти? Згадую свого начальника режиму, що скінчив свою інформацію такими 
словами: «Лед тронулся, река пойдет», – лишивши декого в стані остовпіння 
як результат несподіваної реакції... Мене той стан оминув, я була завжди го-
това до сприйняття найнесподіваніших колізій. 

Чи мені тепер дивуватись? Мабуть, ти вже знаєш про амністію для всіх, 
що відбули ¾ реченцю покарання. Я тебе, Олесю, незабаром чекаю додому, 
чекаю твого повернення, чекаю на листа з дороги. 

Ясна річ, що це виглядає неймовірним для зневірених, проте я ніколи не 
зневірювалась! Треба йти, треба шукати Добра, вічно загнаного, проте пере-
магаючого. До зустрічі. Де вона відбудеться? Невже в Пермському? Адже 
вже двадцятого лютого є на папері, а його не вирубати топором. Припускаю, 
що є помилки в даті. 

Цілую тебе, коханий сину, Олесику мій великий. О.С. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР ВС-389/36, СЕЛ. КУЧИНО, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№32, червень, 19 дня, 1977 

«Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, 
і немає в нас правди!» 

Євангеліє Апостола святого Івана 1, 2 –8. 

Добридень, дорогий Олесю! 
Минуло шість днів... Легше, що тебе бачила, тяжко, що знову треба тебе 

чекати, хоч тепер це вже має бути коротшим. (12-13 червня було друге – і 
останнє за 7 років – особисте дводенне побачення. Залишалося 1,5 року ув’яз-
нення та 3 р. заслання. – О.С.). 

Я завжди була з тобою, але тепер це відчуття реальніше: я його прив’язую 
до того «п’ятачка», серед лугів просторих, річки, запрудженої лісосплавом, 
дороги, що веде з військового поселення у світ, через чорне і похмуре Чусов-
ське – ветхе і старомодне, з почорнілих дощок скособочених... Лише луг зеле-
ножовтий вбирав очі, і дихалося повітрям болотянопахучим, і вабив простір... 

Тяжко було прощатися з тобою, сину, і вийшли ми з тюрми твоєї розтри-
вожені, заплакані... Дзвінка несла мішок на плечах, ми обі тримали хлопчика 
за руки і якийсь час мовчки йшли пригнічені... Вийшли за те арекчеєвське, 
звернули зі шляху на луг, щоб зручніше впорядкувати наш мішок, і дитятко 
наше ожило: відбігало дальше від нас, розмахувало руками, лише голівка чо-
рніла серед високої густої трави, і голосно викрикувало, вимагаючи нашої ува-
ги до себе, радіючи, як телятко на пасовиську. Дуже Устик занудився, і тепер 
невгавав, щебетав, радів волі і простору. (Птахо моя люба, сину коханий, як 
же ти занудився, замучився неволею тяжкою?!) 

Ще кілька годин чекали на потяг. Дзвінка куняла з Устиком, а я не від-
ходила від каси зі страху, що не візьму квитків; об одинадцятій, с.т. о 2300, 
таки бігцем дігнали наш вагон (потяг прохідний), поспіхом клали дитинку 
спати, бо дуже воно було стомлене і вибите з режиму. Знову дві ночі, і день, і 
ранком о 4-ій годині нас розбудила провідниця. З Ярославського на Київський 
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довіз таксист, упорались з квитками до Львова, потім мені до Києва; купили 
дещо з продуктів їм на дорогу, посиділи в скверику передвокзальнім, ледве 
щось Дзвінка йому всунула до дзьобика того жовтенького, попрощалися теп-
ло і насправді сердечно (...) – і я пішла в справах, залишаючи своїх дітей на 
передвокзальний площі... Поїхали, принаймні збиралися в гори, за свіжим 
повітрям, за здоров’ям. (...) У твоєму листі травневому на першій сторінці 
було викреслено 5 рядків, і на 4-ій – 5. Отже, 10 рядків лишилося непрочита-
ними, значить, не на все можу дати тобі відповідь. (...) 

Додому повернулася 17 червня. Дощі тут не перестають – бур’яном все 
заросло, стекло. Нарвала полумисок полуниць білих, ледь присмаглих. Не варила 
собі нічого: не знаю, як прийти до норми, і з чого почати, що найважливіше. 

Листа тобі писала під страшну зливу, все аж вилягло. Кут даху (убира-
льня) протікає, вилила ціле відро води. Листя подорожника досягає розміру 
дрібного листу лопуха – товсте, зелене. Трава мокричка буяє, а гнізда мурашок 
позаливало, мурашки не вилазять зі своїх лабіринтів – люблять спекоту, суш. 
Пирій також дощів не любить, притих. Походила, все роздивилася. Навідува-
лись через паркан з вулиці (на межі Терпилів) – стежка з прим’ятої трави і по-
під вікна – «заскучала» за мною. (Мова йде про гебістську аґентуру, яка, кори-
суючись відсутністю господині, обновлювала «жучки» прослуховування. – О.С.). 

20.06. Раненько прокинулася і бігцем до тебе. Коли поверталися тією 
дорогою «поселення» вашого, в сонячну днину веселу, з панорамою лугу кві-
тучого, запашного, раптом прокинулося те тверде переконання і певність від-
чуття, що я, мій онук тут вперше і востаннє... Що мій син незабаром долати-
ме сам цей простір в три доби, в 3.0 тисячі кілометрів з почуттям, схожим до 
нашого, забарвленим радістю повороту – воно буде єдиним і незабутнім. Су-
сіди мене питали, де я була, я відповідала і переконливо повідомляла, що ти 
прибудеш додому невдовзі, слідом за нами. Обнімаю, цілую сина. 

Твоя мати О.С. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР ВС-389/36, СЕЛ. КУЧИНО, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

4/IX 1977 

Птахо мій світлий, розпростертий недолею нашої Вітчизни, батьків, ді-
дів заслуги тяжкої, докірливої, крил зітертих в польоті довгому, несприятливо-
му, Олесю, дитино моя єдина, мила, люба, сердешна! Притискаю тебе, обнімаю, 
втираю свої, твої, наші сльози криваві, скупі, мужні. Це така є хвилина відпру-
ги, коли й сльоза, як відлига по гострих сухих морозах... Вчора три повідом-
лення разом одержала від 2, 9 вересня і 31/VIII, з Москви посланого листа 
тобі все на той 35-й з підписами, знаними мені, службовця з 36-го. (35-й – з 
лікарнею, 36-й – табір постійного перебування. – О.С.). 

Мабуть, ти так само і листи одержав разом, чи одержав ще, любий мій 
сину? Про Устимка листа наступним слатиму. Даруй, мій любий, що листи 
мої скупі, різкі. Більше «листуюся» з Андроповим (Юрій Володимирович, тоді 
Голова КДБ СРСР, член Політбюро ЦК КПРС. – Ред.), бо «всі дороги ведуть 
до Риму». (Функція відповідає казна-що – таке-сяке, ніяке з датою і нумером 
ісходящим.) Як твоя нога? Чи температуриш? А профілактичний курс ліку-



 164 

вання тобі виписали разом з санаторною урядовою дієтою? (У відповідь на 
мамині звинувачення МВС СРСР у злочинних експериментах над сином, мене 
таки поклали до санчастини зони № 36 з тромбозом правої ноги, де її вдало-
ся вилікувати). Знаємо з Дзвінкою, що тобі «навантаження», «як манна з неба» 
заходами тих, кому я застряла, до них і апелюю. «Популярність дорого коштує 
матері року». (1977 року міжнародні правозахисні організації визнали О.М. 
«матір’ю року». – Ред.). На все добре. О.С. 

Збоку дописано: Привіт щедрий колезі. (У лікарні я лежав разом з Вале-
рієм Марченком. – О.С.). Хай Бог благословить. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР ВС-389/36, СЕЛ. КУЧИНО, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 3, 5 січня 1978 року 
Віншую тебе, Олесю, щастям, здоров’ям на новий 1978 рік та й на дов-

ший вік! 
«Ой я вже тобі відщебетала, 
Як соловейко у лузі в тузі, 
Як зозуленька в вишневих садах, 
Як ластівочка в побитих домах, 
Як перепілка при буковинці, 
При буковинці, при густій нивці, 
При густій нивці, в ярій пшеничці». 

Любий сину Олесю! З Москви послала вітального листа і телеграму 
27/XII, вже з дому листа № 55, листівки №№ 1, 2, 3 – 4 січня, і телеграму 3-го 
січня. 

Від тебе листів немає – останній до Звени – чекаємо і турбуємося дуже, і 
не знаєш що більше болить... 

Куті, узвару не варю, внука на вечерю не жду: хворіє хлопчик. Свято ра-
дісне, що казати: від нього завжди треба доброго чекати, а мені треба постити 
і благати милості Його великої рідним, ближчим і дальшим, бо кожен палець 
болить... 

Нічого тобі більше не пишу, бо й так відомо, хоть від цього – обурення і 
гнів не гамуються і не зменшуються: «Ми вміємо зберігати таємниці». 

На проложеній беззаконням дорозі бовваніють постаті страдників наших, 
політв’язнів нової генерації покультівської доби миру і безпеки в Європі. 

Пересвідчилась, що горе велике, як і радість, тримають людину в певному 
тонусі життєдіяльності, і стан цей буває тривалим і в літніх недужих людей. 

Дух громадянина, відчуття обов’язку, чисто людське співчуття – чи не ті 
кити, на яких тримається духовність і моральність вчинків наших? 

Не бійся кари, коли ти залишаєшся сам собою в дотриманні тих норм 
чесноти на власний розсуд, за покликом серця, і симпатій. 

Словом, я ще не оклигала від незбагненої втрати. 
«Дуже дивний пейзаж: косяками ідуть таланти. 
Сьоме небо своє пригинає собі суєта. 
При майстрах якось легше. Вони як Атланти. 
Держать небо на плечах. Тому й є висота.» 
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Л. Костенко 
Злом і злочином скінчили рік Старий, чи не озветься і новий «преемст-

венностью», в старе копито ступаючи безоглядно? (Може, це натяк на арешт 
12.12. 1977 року в Чернігові члена-засновника Української Гельсінкської Групи 
Левка Лук’яненка. – Ред.). Послідовність руху часом впадає в стрибкоподібні-
сть циклу розвитку, чи не час вже? 

Отож хочеться без надій таки сподіватись, тримаючи себе в певному клі-
маті «робочого» оптимізму. Бо тільки так можна жити, утримуючись від зневі-
ри, що гірше від канцерогенних речовин впливу на організм, при певних об-
ставинах. Рятує завжди завантаженість – мало дня, на жаль, ніч довга і важка, 
і саме через це нею не можна долатати дня короткого. 

Як ти там, Олесю любий? Як себе почуваєш? Я намовляла тебе не відмо-
влятись від лікарні, бо сподівалася, що візьмуть в міжобласну спецлікарню, 
але цього вони і не збирались робити з тобою. Більш того, «затребовали» всю 
«документацію» про стан твого здоров’я з самого початку перебування в та-
борі. «Вивчали», перевели в категорію людей здорових, с.т. ГДУ-7 (?), то чо-
го вони на цьому не хотять ставити крапку, а знов клопочуться і силоміць до 
лікарні пхають? 

Ти маєш рацію, і логічно лишатись на робочій колоні: самі поїздки в во-
ронку є тяжка справа для хворої людини, окрім всього іншого; хоч сам себе 
пошануй. 

Я не буду більше звертатися в військову установу, якою є насправді ме-
дуправління МВД: два останніх мої візити були саме так обставлені, що не 
важко було здогадатися, яке до нас з тобою ставлення. На іронічну посмішку, 
яка може виникати в декого при цьому, є в мене ваговиті докази, і ти маєш 
слушність, Олесю! Легковажать становищем, в якому ти опинився в силу мо-
їх «провин» і «недосконалості», с. т. я тобі роблю «погоду». 

Любий, хороший мій синку, не гнівайся на мене! В цій ситуації зла, пім-
сти, заложництва мої турботи використані проти тебе (мені тут це видніше, 
чим подезінформованим людям). В нас мінливе і дуже непостійне все, що то-
ркається змін на добре (треба б тут вжити іншу термінологію), проте антипод 
його утверджений і непохитний. 

В Новому році побажаю тобі, Олесю, успіху в навчанні і праці над анг-
ломовою – буду сама «наглядати», і як тільки ти будеш марнувати час, сми-
катиму за вушко тебе ніжно і ласкаво, не як покару, а переключення твоєї 
уваги на інший найпотрібніший предмет. Цілую міцно, довго-довго дивлюсь 
на тебе з надією і вірою, що перебудем це страшне лихо. 

Твоя матінка Оксана. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР ВС-389/36, СЕЛ. КУЧИНО, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 19, 6 квітня 1978, Київ 

«Друзі мої, Вороги мої! Люде! Яка прекрасна вільна земля! 
Хай вічно благословенним буде її ім’я! 
О вільне буття, прекрасне і ясне – мов сонце надземне! 
В далеких віках ти будеш благословенне.» 
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Дмитро Загул. З циклу «Сурмач». 1923 рік. 
«Радянський письменник. Київ, 1966. 

Добридень, Олесю! 
Хай благословенний буде день Перемоги – день закінчення страшної 

людиновбивчої війни кровопролитної. Будь проклята війна! – всяка війна 
знищення людей з трофеями їх черепів. Да святиться мир між людьми і взає-
морозуміння та узгодження між владарями світу, що присвоїли собі монопо-
льне право миритись-битись і вирішувати за всіх, уникаючи відкритих герців 
на кулаках чи зі зброєю в руках. Хай би тільки мудро і по-людськи. 

Я на своїй шкурі всього зазнала. Зазнала всіх зрушень внутрішніх і зов-
нішніх за недовгий вік, і мить часу в порівнянні з віком нашої планети. Я сві-
домо уникаю звичного епітету стосовно нашої планети, тобто «прекрасної». 
Бо очима, чуйної й бачучої людини-мислителя, Антуана де Сент-Екзюпері, з 
літака земля не вся однакова і не вся прекрасна. Це тільки з космічної висо-
кості вона світиться ефемерно голубуватим промінням зорі ясної. 

Чи не так само і зі світобаченням на різних вимірах у різних індивідуу-
мів?! З літака землю пілот баче іншою, ніж моряк зі свого корабля на океан-
ських просторах чи тракторист зі свого комбайна в «ореолі» з пилу і вихлоп-
ного газу, що очам до сліз доходить, і нічого не видно... 

Кому і що найближче в певних умовах і ситуаціях – не всім відкрива-
ються широкі горизонти всесвітнього простору, затиснутого в лещата проти-
річ і відчайдушної боротьби, що її накреслюють самі умови життя індивідуу-
ма, людської спільноти, як би її не наректи, чи громадою, племенем, нацією 
чи новою історичною спільнотою в добу розвиненого соціалізму, чи ветхого 
капіталізму в стадії занепаду, сліпо простуючого до катаклізмів. 

Екзюпері, наприклад, каже: «Ніколи я не любив так палко свого дому, як 
у Сахарі... Як народитись заново? Як перемогти в собі важкий клубок спога-
дів?.. Франція, зрозуміло, не була для мене ні абстрактним божеством, ані іс-
торичною концепцією – вона була живою плоттю, що від неї я залежав, клуб-
ком зв’язків, що мною орудували, вона була комплексом полюсів, що творили 
схильність мого серця. І в мені виникла потреба відчути ще міцнішим і дов-
говічним, ніж моє власне, життя тих, хто був мені потрібний, як маяк, що за 
ним я міг би прокладати свою дорогу. Щоб знати, куди вернутися. Щоб са-
мому бути. В них цілком уміщалася і через них жила в мені вся моя країна. 
...В наших матеріальних потребах нас могла б задовольнити і тоталітарна ти-
ранія. Але ми не худоба, призначена на відгодівлю. Нам мало процвітання й 
вигод. Для нас, вихованих у дусі поваги до людини, так багато важать прості 
зустрічі, що обертаються іноді в дивовижні свята. 

Поваги до людини! Поваги до людини! Ось пробний камінь! Коли на-
цист поважає тільки того, хто на нього схожий, він поважає лиш самого себе. 
Відкидаючи творчі суперечності, він знищує всяку надію на перетворення 
людини і на тисячу років замість людини утверджує робота в мурашнику. 
Порядок задля порядку нівечить людину, позбавляючи її основного дару – 
перетворювати світ і саму себе. Життя творить порядок, проте порядок життя 
не творить.» (З книги А. де Сент-Екзюпері. «Планета людей». В-во «Дніпро», 
Київ, 1968, сторінки 248, 256, 257). 

До свята Перемоги буде доречно зустрітись з думками ветерана війни, 
загиблого в боях з ескадрильєю фашистських посіпак в обороні Франції і всі-
єї планети людей, письменника-антифашиста Екзюпері. Він належить до чи-
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сла тих солдат, якому слава і шана забезпечена в чесних серцях і антифаши-
стських державах на всі часи. 

Довго, сину Олесю, йшли ми в парі з тобою в очікуванні того історично-
го дня «Перемоги». Це була дорога довга, кремениста, тяжка... Мені здавалось, 
що їй не буде ніколи кінця – це трагічний період життя в Тамбові... Трохи ле-
гший морально – вже в Дніпропетровську, коли я приїхала на роботу за ви-
кликом Дніпропетровського обкому партії, влітку 1944 року, на роботу інже-
нерську в облспоживспілку. Потім Київ. День Перемоги ми всі зустрічали 
разом, плекаючи надію на безхмарне життя по війні, тобто матеріальні неста-
тки зовсім не бралися по тих часах до уваги. Хто пережив лихоліття, розпла-
тившись найдорожчою ціною втрати життя своїх кревних – то були дрібнич-
ки. Ми не боялися праці – я звикла ворочати кремінні гори. Те очікуване 
життя по війні вістрям покарання обернулося супроти мене і всієї нашої ро-
дини, тяжким і несправедливим покаранням мені і разом мого сина-підлітка. 
Ніколи в неволі більше я нічого доброго для себе не чекала. Воно прийшло 
неждане, по довгих роках людського страждання... Тепер я знову чекаю, че-
каю, вірю, хоч більше, здається, немає сил живих моїх... Але є люди на землі. 
І світ іде, простує до ідей животрепетних. – Поваги до Людини! – передумови 
для перетворення людини і перетворення світу, в якому вона живе – на світ 
гуманний, розумний, досконалий! 

Цвітуть сади, весь наш куток залитий пахощами того цвіту весняного, ти-
шею святковою охоплений, ошатний, як малюнок можливого раю на землі об-
краденій, збезчещеній, і немов промовляє до людей: «Люди, будьте людьми!..» 

Мій сину! Будемо вірити, будемо молитись і радіти, що сьогодні це є 
святковий день для людей, чень добро і нас не обмине. Цілую. О.С. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР ВС-389/36, СЕЛ. КУЧИНО, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№14, 22 квітня 1978. Київ 

Коханий сину Олесю, добридень! 
Сьогодні Вербна субота, я не виходила нікуди, окрім пошти – відправи-

ла телеграму тобі, Славкові в Якутію (В’ячеславу Чорноволу, який з початку 
1978 р. був уже на засланні в сел. Чаппанда, в Якутії. – Ред.), Вірі в Нікополь 
(Сестра, Віра Худенко. – Ред. 

Трошки поралась – пересадила півонії з допомогою – дуже розрослись і 
перестали цвісти. Слаба, не можу за граблі, лопату братись, і збайдужіло сер-
це оніміле. Другий день відпочиваю з дороги. Листа відправила з Київського 
вокзалу і до написаної листівки ще (кілька днів у сумці носила) дописала кі-
лька слів наспіх, бо в 1930 пошта закривалася. 

Не дивуйся, прошу, бо й таке буває, мій любий, Олесю! Від тебе (трублю 
тобі) вже два місяці листів не одержувала, і навіть передостаннього не читала, 
бо, мовляв, не до мене писаного. Хоч не до мене адресуються, а я все, сину, чо-
ломкаюся: важко лишитись і в цьому байдужим. 

20-го зійшла з потягу, приїхала на Хрещатик, купила тобі для Сибіру ша-
пку овечу, № 58; міряла по своїй голові з зачіскою і, думаю, що й на тебе буде 
добра. 
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Більших розмірів не було, а треба було брати, бо це хороша, більш-менш, 
і не завжди натрапиш. Весна, – люди не поспішають з зимовими речами, а мені 
маячиться січень 1972 року і наступний 1979. Як нам всім важко дочекатися 
того наступного страхіття, уготованого вже давно, а нам новиною відкриєть-
ся, повня доріг тяжких... І треба готуватися, і до всіх «сюрпризів» бути підго-
товленим. Негадано, нечувано, незаслужено сприймати, і «не ропщіть, а кайте-
ся, праведнії душі»! 

Молитися молюсь, «караюсь, мучусь, але не каюсь!» 
24 квітня. 23-го, в Вербну неділю, ходила на цвинтар до нашої єдиної 

могилки, в одне ціле зібраної, – праматері Марії нашої. (Марія Янко-Мешко-
Граб, 26.01. 1881 – 13.11. 1951, похована на Байковому кладовищі в Києві, де 
тепер спочиває і О.Я.Мешко . – Ред.) Спільними зусиллями людей добрих 
упорядкованої і в залізну огорожу, в силу зазіхань сусідських одягнену, зати-
снуту між родичами небіжчиків заможних, що хижим оком поглядають, бо 
«зіпсувала» вигляд на мармурові пам’ятники. І хід до них утруднений, – че-
рез могилку пхаються, топчуть квіти, м’яту, щоб «фасад» своєї – незмінним 
залишити. І таке буває! Не повірив би, коли б сам не пересвідчився. Погода 
була гарна, весняна, з вітерцем і сонцем, і людей сила – ввійшли в ту давню, 
в свій час знехтувану традицію догляду могил предків своїх, перед невбла-
ганністю своєї кістлявої – з косою за плечима. Це урозуміли, але не усвідо-
мили етичної норми пошанування і чужих могил предків землі рідної, тією 
«новою спільністю об’єднаних». Вдвох з Валентиною Павлівною. (В.П. Дра-
бата, подруга О.Я.Мешко. Трагічно загинула в травні 1983 р. – Ред.), старіс-
тю прибитих, силоміць відтіснених «плем’ям молодих», попорались і попроща-
лись. Я поспішала до розпочатого листа до тебе, і такі думки цікаві низалися, 
але дорога довга, щось завжди поза волею власною перешкодить, переб’є: 
всього набирається багато. Вже в понеділок в’яло взялась до листа твого і ве-
ртаюсь до весни, що така відчутна на нашому подвір’ячку, так органічно по-
в’язаному з тобою. Я натикаюсь тут на спогади про тебе, як в колі електро-
струму – обпалюючому, болісному, і в той же самий час приємно наближеному 
до особи твоєї, неначе ти десь чи за стіною, чи парканом, але так близько, що 
не відчувати тебе може лише мертвий!.. Я не маю сили відбитися від цих жи-
вих спогадів і зовсім впадаю в полон їх, і сама роблюся тінню слухняною. 

Звичайно, спалось погано, не відпочила. Поламався розклад. Довго хо-
дила по двору зранку, і таки осилила себе з допомогою того примусу: «Зроби 
оце, ще оце...» Не буду тобі нічого більше оповідати про наш сад: кілька теп-
лих днів – і рухнув живучий сік з коріння підземного, запрацювало; і вже ди-
виться на світ яблуня листочками, на абрикосі – розкололись бруньки білим 
кольором запашні пелюсточки. Зазеленіла полуниця, світиться ніжноблідою 
зеленню. Листячко на кущах аґрусу, все лізе з земля сухої в надії, що зверху 
під сонцем кожне знайде своє місце (і опанує йому належне), дбайливою ру-
кою йому визначене, нарівні зі всіма доброю матінкою роздане-розподілено... 
У дворі чисто, карта дворища дещо змінила свої давні обриси: підчищено 
зайве гілля, зрізані деякі дерева, щоб двір прогрівався. Все це робилося ще з 
часів, коли мій єдиний онучок Устимко топтав татусеві стежечки. Довго пе-
ред ґанком тримала ящик з піском, накритий покришкою – думала, що може 
Устимкові колись забагнеться побавитись пісочком: має де він тут жити?! 
Цього року розламали – не дочекавшись хлоп’ятка. А на горищі зберігається 
гарна гойдалка: бабуся все собі шукала роботи (лижі, що зимою везла, запха-
ла на стелаж). Посадило моє хлоп’ятко торік дві вербички за двором – все 
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пам’ятало, а весною, коли ще земля під кригою спочивала, заманулось йому 
полити вербичку. Отже, Устимко на своєму рахунку дбайливого ставлення до 
природи – вже посадив два деревця. Планував небіжчик Іван онука на львів-
ську «дачу» брати з собою; плекала баба Оксана прищепити діяльну любов до 
матінки-природи і руцями, власними руцями щось скопати, посадити, сполоти, 
не боячись «руки забруднити». Все марно: «нове розуміння» котят сліпих – 
сильніше. В загальній товчії байдужих споживачів ідуть, спотикаються. Те ку-
медне розуміння, той анемічний аргумент «ніхто тепер цього не робе» заважає 
показати дитині живій принадність світу, і гасять ґнотик цікавості і спосте-
режливості, як недбайливий паламар вогонь свічки зашкарублими пальцями, 
не відчуваючи опіку вогню, податливості воску, здатного горіть. 

Олесику, як тобі тепер дихається, чи не опікає верхівки твоїх легенів сла-
бих? Весна, мабуть, з ніг валить? Оті симптоматичні болі частково треба зара-
хувати як явище типове для авітамінозу. Ну, що лишається? Вірити, триматись, 
стояти. Міцно цілую, мій сину коханий, тебе. Чекаю на листи. Любляча твоя 
мати. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР ВС-389/36, СЕЛ. КУЧИНО, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 21, 14 травня 1978, неділя 

Дорогий сину Олесю, добридень! 
Половину місяця травня – з пліч геть в очікуванні весняного тепла і сон-

ця. Йдуть невеличкі дощі з захмареного сірого неба низького і давучкого. Вчо-
ра було добре холодно, і я вбиралася в свою стьобану «свитку» і хустку – було 
саме раз. Молодь тримає фасон сезонний, але їжиться і поспішає. 

Оце в таку погоду розквітли дві яблуньки, лише дві, бо останні відквіту-
вали рясно минулого року. Зацвіли густо, рясно, щедро. Золотий пормен і Кур-
ський ранет. Та не вилітають бджілки і плодовий пилок змиває мрячка. 

Так само в цю пору зацвіло відмолоділе деревце – торік не цвіло – персик 
буйним рожевим цвітом, і відбуяє не оплідненим. Цвіте аґрус, сливки, полу-
нична в пуп’янках запізнілих скупеньких. А листю зеленому, його розвитку 
погода сприяє: воно невимогливе, і без сонця веселить око. 

Отож травиця, бур’яни, лікувальні зела не лишили й порожньої латки на 
нашому подвір’ячку і доповнюють враження чистоти і наповненості жовтим 
цвітом. Трошки махаю сапою по кульбабі, чистотілу, нахиляюсь, зриваю різний 
зелений непотріб. Але зовсім небагато, пов’язуючи перебування на повітрі з 
легенькими фізичними вправами. 

Атмосферний тиск давить на тім’я і мої крихкі судини... День мені зав-
жди хочеться починати з розмови з тобою, з зустрічі ранкової. Весни вашої 
не знаю, а картину – відбиток червня болотяного лугу уявляю, більше того, 
бачу, немов би це було учора 13 червня 1977. Чому день побачення календа-
рно пересунувся на кінець червня? Навіщо ця довільність і завуальована зу-
мисність? Тримайся, коханий сину! Квітень, травень, зарядила тобі писати 
трохи частіше – дивись нумерацію, читай уважніше, в листах до нас зазначай, 
які листи і телеграми тобі видані, щоб не втрачати того темпу і змісту в лис-
туванні затруєному, вихолощеному. 
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Пиши (адресуй) листи додому, уваж на моє прохання, нагадування – так 
найкраще обоюдно. 

Тебе завжди цікавлять розповіді про пестуна-пустуна (...). Думаючи про 
нього, я думаю про своїх двох розбишак, що мали простір і волю для знайом-
ства зі своїм оточенням і природою. З цієї теми для казкаря є на чому зупи-
нитись і воскресити кілька епізодів пригодницько-казкових і, на мою думку, 
дуже цікавих. Я не забула, як ви з Євгенчиком подалися шукати витік джере-
ла води для водогінної системи Тамбова. Джерело звалося «Гремучий ключ». 
Про нього ви довідалися, ясна річ, з моїх ділових розповідей: райсанепідемс-
танція тамбовська, тобто хімічно-бактеріологічна лабораторія, де я працюва-
ла, контролювала постійно санітарний стан «Гремучого ключа». 

Навколо джерела і озерного витоку його була запретна зона. Ви вдвох, 
як гіди, з сусідніми дітьми і хлопчиками дворовими, дітьми нашої прачки Ма-
рії Петрівни (ти не пригадуєш прізвище її?) таки знайшли цей запретний, за-
чарований куток. Там (далі, по течії) ви купались, глумились так, що ти чи-
мало «напився» води, але, на моє щастя, благополучно повернулися додому. 
Я добре була налякана вашими розповідями від цієї далекої екскурсії небез-
печної. 

Проте «прив’язати» вас до дому вже було неможливо. Як неможливо 
було і замкнути на ключ. Був час, що я змушена була вдаватися до цього, але 
Євген знайшов засіб вийти на волю. Двері вхідні, якщо ти пригадуєш, були 
двостворчаті, а значить мали дві защіпки, нижню і горішню, а замок англій-
ський. Отже, він з дому вийшов, замкнувши двері. Мої малі діти рано стали 
самостійними – знали, що двері треба замикати. Пригадай ваші мандрівки по 
музеях, зокрема, про краєзнавчий за містом, ріку Цну, мости, переходи, ост-
рів «Ельдорадо» і наші спільні екскурсії по Цні і її лісних берегах. Село Горі-
ле. Ліс – величезний Тамбовсько-Брянський масив – і наш з тобою вдвох, 
осиротілих у час лихоліття всенародного. Словом, є тобі що згадати, бо цей 
страшний час війни – руїни, зрушень і переселень – труснув нами, об землю 
вдаривши, що аж гуло все всередині... З цього може бути серія казок. Якби я 
володіла пером, наприклад, так, як мій давній супутник малий, нерозлучний з 
матір’ю на всіх її трудних дорогах, я б залишила для свого єдиного нащадка 
щось на спогад з тих часів і щербатого дитинства цибатенського хлопчика. 
Намагалась його матінка життя дітей своїх розмаїтить і вчила радіти і бачити, 
що в ньому було вартого і доброго... Треба знайти відповідну форму розпові-
ді. Цікаво, як ти це собі уявляєш з того далекого дитинства. 

Як здоров’я Степана (С.Сапеляк, нар. 26.03 1952 в с. Росохач Терн. обл., 
заар. 19.02. 1973, 5 р. увיязн. і 3 р. засл.. – Ред.), чи одержав він бандероль і 
гроші – можна було б про це написати і йому самому, і тобі побіжно. Коли 
йому належить щось з наступного календарно-регламентованого? Як ти себе 
почуваєш, Олесю? Що весна тобі подарувала? Чи ти приймаєш курс лікува-
льно-профілактичний? Як тримається t°. Як твої англомовні потуги? Що «Ки-
ївська Русь», рухається? Прошу тебе прислати мені розмір для окулярів тобі. 
Чи ти маєш шкарпетки? Що з твоєю вовняною білизною? Ти не звернув ува-
гу на мої рекомендації ті дві коричневі пари білизни прати самому собі. Вони 
легко перуться. Їх треба було носити поверх білизни білої натільної. Чекаю 
на листа з теми твого здоров’я. Цілую, обнімаю, люблю. Вірна твоя любляча 
тебе мати О.С. 
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На полі дописано: Чи листа з Дзвінчиною фотографією одержав, а Ва-
силь з Віриною? (Це, мабуть, Василь та Віра Лісові. – Ред.). 
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ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ, В ТАБІР СУВОРОГО РЕЖИМУ ВС-389/37, СЕЛ. ПОЛОВИНКА 
ЧУСОВСЬКОГО Р-НУ ПЕРМСЬКОЇ ОБЛ., ЗІ ЛЬВОВА ПРОЇЗДОМ 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 92, 22.09. 1978 

Добридень! 
Птахо мій любий! Олесю, сину! 
Чекаємо на листа, після двомісячного ув’язнення ти його напишеш 14 

жовтня, а заким дійде до нас, то й листопад падолистом скінчиться. (До кінця 
терміну ПКТ мені тоді залишалось 5 міс. – О.С.) 

Чи будемо знати більше, чим уже знаємо за ці страшні роки покарань і 
нищення людини? 

Щоб скоротити собі час чекання листа від сина, проїхалася по нашій 
Славній. До гір не добралася, а лише до Прикарпаття. З Долини (У м. Долина 
Івано-Франківської області жили члени УГГ Василь Стрільців, Василь та Пе-
тро Січки, дружина Петра, неоголошений член Групи Стефанія Петраш. – 
Ред.) дивилася сині обриси гір тих високих, що сивіють в прозорому тумані 
безсонячних днів, чи майже безсонячних. Назбирала трохи шипшини гірської 
прозеленуватої. Збираюся поїти сина свого дорогого, здоров’я наганяти. Є і 
зілля арніки, хоч і небагато. Колекціоную рецепти виготовлення тих різних на-
стойок водяно-спиртових. 

Не вживаю медикаментів давно і не розлучаюся з травами і народною ме-
дициною. 

Практично лишаюсь здоровою завдяки травам і вірі в тебе, найперше в 
тебе і наше майбутнє. Вся – порив і устремління в те, що бачиться мені внут-
рішнім моїм баченням непослабної віри більше інтуїцією, чим розсудом, чи 
то пак здоровим ґлуздом. Бо саме «здоровий ґлузд» і штовхає людей на шлях 
сучення (Зеківський термін зрадництва. – Ред.). 

Провідала Панаса (П.Заливаха, жив тоді в Івано-Франківську. Нар. 26.11. 
1925, ув’язн. у вересні 1965 р. за ст. 62 ч. 1 на 5 р. Карався в Мордовських 
таборах. Художник, лауреат Шевченківської премії 1995 р. – Ред.). Не дім, а 
виставочний зал. Посивів, постарів, а працездатність і творчі шукання пропо-
рційно віку зростають і множаться без огляду на несприятливість реальності 
нашої марудної. 

Ровесник Устимків – Ярко (фізично набагато слабший) чудесне хлоп’ят-
ко, і спільне в них те, що вони оба є дуже дитинячі і фантазери, і обіцяючі ін-
телекти. Малює гарно і дуже швидко відтворює свої уявлення і бачення. Не-
має сумніву, що гени Панасові не згинуть. Живуть дружною родиною з татом, 
мамою і всі разом пхають того воза. Дітей до дитсадка не давали, а про про-
довжений шкільний день і говорити годі, бо то згубно впливає на ті слабкі 
дитячі організми. 

Дивлюсь на дітей і думаю: я перебула неволю, бо дуже вільно зростала 
на просторах неосяжних свого краю Полтавського... 

Львів тепер страшенно людне і суєтне місце, місце праці і біготні. В 
пошуках дрібного, щоденного і безбарвного губиться те, що колись притягу-
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вало і возвеличувало і стелило дорогу в вічне і неповторне. (У Львові О.М. тоді 
відвідала Олену Антонів. – Ред.). 

Оце так все виглядає, коли материнське серце зіщулене в болючому че-
канні. 

Зрозуміло, і біологічно виправдане: трошки більше йоду, трохи менше 
кальцієвих мінеральних солей в крові – і характер псується. Чи відбивається 
на світобаченні? Не завжди і не у всіх, гадаю. Окрім всього, є ще й щось ін-
ше, що утримує суб’єкта, чи, може, правдивіше сказати, на певній висоті. 

Тарасик (В’ячеславович) (Тарас Чорновіл, нар. 1.06. 1964, син В’ячеслава 
Чорновола і Олени Антонів. – Ред.) високий хлопець, в восьмому класі, поді-
бний до тата манерою «невимушеності», швидко говорить і дотепно, і влуч-
но, і певно. Однак бракувало йому фізичного виховання і витримки в роботі, і 
тієї свободи, яку дає простір і природа, – чи не найголовніший фактор вихо-
вання таких рис як витривалість, сміливість, ініціативність і потяг до краси. 

Чи Краса і Добро йдуть у парі? Як, сину Олесю, гадаєш? 
Бачила фото Іванове, вже в тому Алтайському краю зроблене, і знов 

думаю про той доленосний відтинок часу – «сім років». До першого жовтня. 
(Світличний Іван, 20.09. 1929 – 25.10. 1992. Ув’язнений 30.08.1965 на 8 міс. 
без суду; вдруге ─ 12.01. 1972 за ст. 62 ч. 1 на 7 р. та 5 р. заслання. Лауреат 
Шевченківської премії 1994 р., посмертно. – Ред.). Надія ще буде тут, а далі 
крильця зітре, бо на неї випадає великий вантаж – два сини: важко буде. Вона 
готова знести ті «труднощі». (Надія Світлична 12.10. 1978 виїхала до Рима, 
де її прийняв Папа Римський Павло VI, а 8.11 прибула в США. Через 8 років її 
позбавили радянського громадянства. – Ред.). Порад у цьому плані, коханий 
хлопчику, нам не давай, все розуміємо, але згодні будемо лише цілим родин-
ним гуртом, і лише так. (Розумій: як виїздити за кордон, то лише всією роди-
ною. – Ред.). 

Перерахуй в місяці всі одержані від мене листи і фотографії. 
Вражень дорожніх у мене чимало, але не зупиняюся на них і підганяю 

дні, так як і ти. Мені це легше: я на людях – ти в ямі сам. Обнімаю, цілую мі-
цно і довго-довго на тебе дивлюся. Будьмо, сину. О.М. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР СУВОРОГО РЕЖИМУ ВС-389/36, 
СЕЛ. КУЧИНО ЧУСОВСЬКОГО Р-НУ ПЕРМСЬКОЇ ОБЛ., З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

10.10. 1978 

Дорогий сину, добридень! 
Вчора я зробила собі свято – пішла до свого онучка в школу. День був 

розкішний, один з тих теплих і яскравих днів, що бувають тільки на Україні, 
в Києві. 

Ти добре знаєш жовтневий день нашої столиці у всіх його барвах і коло-
риті людського потоку опівдні. 

Несла Устинкові торбу яблук і торбу тих дум тяжких, і прогнозувала... 
Спочатку тягар мій давався взнаки (через серце і неважке важким мені вида-
ється), а далі я відчула полегкість, бо настроїлась на добрий лад, лишаючись 
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вірного своєму незмінному супутникові – оптимізму. А вже опинившись біля 
школи, раділа зустрічі, уявляючи собі свого школярика. 

На цей день школа запланувала відвідини лялькового театру після за-
нять шкільних (постановка Донецького лялькового театру: «Иван работник»). 
Бігцем (майже) проскочили ми (я з Устимом замикали охвістя) до театру. До-
велося і мені чи не підтюпцем, не випускаючи ручки (слабенької, зніженої) 
до театру лялькового добратись. Дітям був цікавий сам рух, більше чим мета. 
Гадаю, що сама постановка не була мистецькою. 

Ми попрощалися біля вхідних дверей – Устимко пішов у потоці тому, 
оглядаючись на мене, я ще постояла, подивилася через скляні двері і зрозу-
міла – Устимко себе певніше почуває з рідними своїми, тому в нього завжди 
в очах жаль, коли вони його полишають. 

Отже, розмови в нас з ним не відбулося – в театр він ішов охоче, я рада 
цьому. 

Потім я подзвонила Дзвінці – Устимко навіть не сказав їй про театр, за-
був, забув як завжди про всі ті справи й оголошення, які діти розповідають 
дома. У нього є і своя власна манера в школі триматися – він не вискакує на-
перед. На перший погляд, він тримається мляво (не активно) на уроці, але то 
чисто зовнішня сторона його поведінки. Насправді він усе чує і бачить, і реа-
гує, але не виявляє це, як інші. Чи бракує йому завзяття чи, мабуть, і, швидше 
всього, сил, тобто чисто фізичного виявлення їх? Гадаю, що це через слабкість, 
з одного боку, і особливість характеру – з другого. Це пробіл фізичного ви-
ховання (тренування на свіжому повітрі, природі, спортивні вправи – ковза-
ни, лижі, сани). Привезла лижі ще зимою – лежать. 

Школа йому не подобається, хоч він цілковито підготовлений і здібний. 
Оточення, певна річ, нелегке, а «продльонка» – з’їсть сили: бо вони не зміц-
нілі. (...) 

Новин у нас багато, торкається щось трошки і нас, тим більше, що рече-
нець той все ближче. Приклад з Іваном, щось нам скажуть Надія з дітьми, з 
двома своїми синами виїхала. (Ідеться про Світличних. – Ред.). Як тепер бу-
де з її викликом братові – Ярема записаний на брата, отже, кликатимуть ба-
тька. Чи не перша це вона є з того кола. 

Турбує нас з Дзвінкою багато чого, але, певна річ, ти, і найперше ти, Оле-
сю! І досі ми не одержали від того начальства повідомлення про термін твого 
покарання ПКТ. Все мав твій лист нам з’ясувати. Як же трудно і тяжко чекати 
два місяці твого листа. Мені страшно думати, що з тобою: націлились замори-
ти перед етапом. І все те є по закону... 

Посилаю тобі свою знимку осінню – це під яблунею перед порогом. До-
вго робили, але це тобі найбільше з того, що я можу, раз ми позбавлені поба-
чення «положеного». Наступне наше побачення буде відразу по твоєму при-
їзді в заслання. Я собі сама прогнозую, що все обійдеться добре, бо як може 
бути інакше? Бог те бачить, а Він милостивий, а те, що кого більше любить, 
то більше карає, – попівська брехня в плані примирення тих гнаних і страж-
дущих. 

Мені, нам лишається одного тобі, собі бажати – сили здолати цю підсту-
пність і прояв печерності душевних якостей людей, що їх не розбудили до 
добра і світла. 

Цілую тебе, кохана моя, добра, сердечна дитино. 
Твоя мати назавжди. О.С. 
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ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР ВС-389/36, СЕЛ. КУЧИНО, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

16.11 1978 

Добридень, Сину! 
Лист твій до пошти Київ-86 прибув 11 листопада «в поврежденном ви-

де» (зовнішня сторона), зі скріпками металевими. Я його одержала 12 листо-
пада в день приїзду з Москви – бракувало першого одного листа, тобто 4-х 
сторінок. Не брати цього листа, ясна річ, я не могла (пошта 86 претензії на 
себе не бере, а адресує на головпоштамт; результати я знаю, які будуть: хто 
може вистояти боротьбу з Ватиканом? Я не маю для цього дурного часу і в 
мене на них алергія) – я поспішила з цим єдиним моїм скарбом додому шви-
дше довідатись про тебе. Три місяці нічогісінько – ніхто на мої 4 телеграми 
не відповів, на скільки, тобто термін ув’язнення (В ПКТ. – Ред.) і за які такі 
твої провини – не знати про тебе. 

Трошки з листа прояснилося; 13/11 на підтвердження одержання листа 
вислала телеграму тобі на 36 слів. Чи тобі її вручили? Я щиро раджу тобі 
зберігати спокій від цих неподобств, бо казала моя мудра ненька: «В слід хоч 
тупицею». (До речі, розшифруй значення слова «тупиця», що це за річ така 
була). Це прислів’я вона вживала в ситуаціях, коли нічого змінити не можна. 

Ну, не гнівайся на мене за пораду, бо ці зіткнення псують кров добрим 
людям, а функції – втіха і приємне подразнення, коли не дають розгулятися 
на всю котушку знічев’я і бездіяльності атрофованого духу. Про душу, як суб-
станцію по образу і подобію Божому, годі говорити. Чи ти одержав листа мого 
з фотографією моєю? На зворотній стороні я написала латинське прислів’я – 
ти їх полюбляєш – «З припиненням причин припиняються дії». 

Не проси, мій сину коханий, Олесю, сімейне фото прислати тобі в твою 
тюрму. Навіщо поповнювати досьє – там їх стільки набралося: щоб завдати 
їм роботи, почну слати фото з літ моєї вольності дитячої понад Ворсклою по 
степах Полтавських, коли селяни валкою їздили до міста на Шевченківські 
свята і більше бігли за возом, чим тряслися по грудках та вибоїнах березневої 
дороги підмерзлої або розбитої. З піснею розлогою, молодістю неп’яною вби-
рали з жадібністю Макаренківські заходи невимушених культпоходів. Кажеш, 
що ти так не вмієш писати... Ні, сину Олесю! То зовсім інше – то є незабутні 
картини розкутого духу на полі, в степу, на мочарах в околицях сіл козацьких, 
що на час мого свідомого дитинства зберегли лише той стан. Стан не міщан-
ський, не дворянський, не кріпацький, а козацький, скасований Великим Жо-
втнем, зрівняним у громадянстві, в назві тепер призабутій, що знівелювалася 
до вульгарного повсюдного звертання: «мужчина», «женщина». 

Чи напишеш ти хоч ще раз до етапу? Коханий сину, не троюдь свого сер-
ця: педагогічно-виховні трактати – річ добра і індивідуальна для сприйняття. 
У «Допрі» – яка вона є, та воля, Людина пізнала за три дні, ставши на «прю». 
Зайве ти писав, винуватячи мене. Це правда, що я розумію всю анемічність 
того процесу, але мого розуміння мало, і нікому з тих, кому ти так низько 
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кланяєшся в щирих вітаннях, це не зрозуміло: вони зросли в задусі штучності 
і не мали тих трьох днів. 

Цілую тебе, обнімаю, люблю мати О.С. 
Дописано збоку: Шлю тобі календарика на 1979 рік на щастя – кожного 

року шлю тобі і Валяковичу. (Хто це? – Ред.) 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ В ТАБІР ВС-389/36, СЕЛ. КУЧИНО, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

28.11 1978, Київ 

Добридень! 
Дорогий Олесю! Від внука до сина – найменша відстань. Рідко бачу Устим-

ка і не буває такого побачення, щоб я не помилилась, звернувшись до нього 
«Олесю»... Він, мабуть, це помічає, але не виправляє і не виявляє здивування. 
Сама за собою спостерегла, що називаю так його, коли доводиться від чогось 
його утримувати і коли на нього серджусь. Таке буває. І навпаки, коли ж між 
нами контакт узгодженості, взаєморозуміння і радість зустрічі – я не поми-
ляюсь іменем. 

Ранком сьогодня взяла в поштовій скриньці повідомлення з Кучино за 
мій лист до тебе від 16.11, а вчора ввечері спекла йому м’ясного «зайця», по-
ложила до сумки, ще яблук і гранат, і пішла до Устимка з думою про тебе. І ні-
хто (Два-три слова замальовано. – Ред.) не відволікає і не заважає бути з то-
бою на самоті: так є багато чим з тобою поділитись, розказати. Щось є дуже 
глибоке і сокровенне, і побіжне «злободенне», так би мовити; і поточні вра-
ження від випадкових зустрічей з людьми, що роками не зустрічаєшся, а зу-
стрівшись випадково, в око впадають ті зміни, що не красять їх, як зовнішнє, 
а ще більше внутрішнє. Старіння – процес природний, але є люди, що воло-
діють механізмом гальма від того невблаганного наступу руйнівного. Йде він 
з ядра, з захованої глибини здорового начала, коли хтось зумів його зберегти. 
В наш час це є велика штука, мистецтво, я вже не кажу про інші якості харак-
теру, необхідні для самозбереження. 

Отак і дійшла до школи, на другий поверх до класу «А». Дзвоник. Хтось 
з класу вискочив, двері відхилені, і я просунула голову. Пташеня твоє сидить 
у другому ряду на другій парті, відразу зауважило мою появу і просіяло, 
усміхаючись, радіючи. Єдиний момент зустрічей очима (він, як дисципліно-
ваний школярик, нічим іншим не зрадив своєї радості, ніякого оклику чи по-
лишення свого місця, чи ще щось) – і той вогонь очей темпераментного індиві-
да, яскраво вираженого суб’єкта, красивого симпатягу, щедрого на вияв природ-
ного обдаровання... Друга дівчинка бігла і приткнула двері. Кілька мам, бабусь 
чекало під дверима, і я між ними стояла, як опромінена поглядом Устима, що 
блискавкою воскресив у мене, здавалось, забуте, давнє. Аж тепер я знаю, що 
оту променисту симпатичність, вияв радості бурхливої по-особливому, кож-
ного разу по-новому і небуденному, він має в дар від роду славного, діда, 
твого тезки. Давно Устима вивчаю, а зауважила сьогодні безпомильно. Його 
син – професор Олесь – успадкував також ту симпатичність, але там – іншого 
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забарвлення врода домішалась і пригасила ту неповторність, експансивність 
тощо. Рід великий, але ця риса ні в кому не повторилась, ні в кому так не ви-
явилась. Устимові сказано було йти на перший поверх у їдальню обідати і 
гуляти. Вчительку свою він слухає. Досвідчена, дуже приємна, уважна. Їсть 
твій синочок – то не можна витерпіти, і всі діти їдять погано, без апетиту; до-
вго перебувають за столом, розмов тих – не переслухаєш, ногам волю дають. 
Став Устимко в кишені копійки шукати на сік, взяла йому склянку. Прикрив 
долонею склянку, питаю: «Навіщо?» – «А щоб нічого туди не вкинули». Хліб 
він любить, і свій шматочок з’їв та ще трошки каші, котлети не схотів – ма-
буть, не смачна, бо він їх любить. «Хто швидше» – так і він всього трошки 
скоштував. Пішли ми до пам’ятника Іванові Франку. При цьому згадав про 
лист від тата: «Сам я листа прочитав таткового». Вивчив і віршика. Сподоба-
вся йому цей вірш Франка, і ми вже вдвох за третім разом прочитали, а двічі 
він сам охоче проказав. Але не могла допитатися, чи відписав на листа. Зна-
чить, ще не писали. Діти до пам’ятника не прийшли, і школярик твій хотів до 
гурту: «Хочу побігати, хай мене доганяють, ходім, бабусю, подивись, як я за 
всіма спостерігаю, ховаюсь, тікаю». 

Ми пішли гуляти без портфеля його, і я не могла подивитись на зошити. 
Сказав мені Устим, що з письма останній зошит здав з двома двієчками. А Люд-
мила Пилипівна сказала, що вчиться невідповідно до своїх здібностей. Я не 
була готова розповісти притчу біблейську про сім талантів, коли обдаровані 
талантом люди одні розвивають їх і примножують, а інші закопують у землю. 
Трошки на цьому зупинилась, йому було цікаво. В вигляді казочки, Олесю, в 
поетичній формі це треба подати дохідливо і цікаво. Це, сину, тобі завдання 
найперше і нагальне. Сьогодня вивчали літеру «Ф», а твій рифмач почав драж-
нити відразу Федоренка (слово було «Федора»). Поскаржилась вчителька. Зу-
пинилась я на темі «ім’я», принагідно розповіла і про його ім’я, яке воно є слав-
не, героїчне, коли людина, а конкретно Кармелюк – правозахисник поневоле-
них і скривджених трударів-селян – став в обороні знедолених супроти визи-
скувачів лихих. 

Отже тема №2 тобі: ім’я людини – це для тебе синові своєму. Це ти мо-
жеш викласти в словах, бо в малюнках «не положено», тобто без ілюстрацій. 
А вже як опинишся за табірними межами, то, може, можна проілюструвати. 
Посібників до цього немає спеціальних, тут лише твоя винахідливість. 

Син твій у школі, на мою думку, адаптувався: хочеться йому в коло хлоп-
ців свого класу. Зачіпає, дражниться (перекручує ім’я і прикладає якусь сумбур-
ну риму), тоді тікає. Так було сьогодні на майданчику (я відходила на кілька 
хвилин) забігався, упрів. Виступив рум’янець збудження, а навколо носика по-
жовкло тою нездоровою жовтизною. Довелось піддурити, щоб припинити той 
непогамований біг, – захопився моєю розповіддю про ім’я. Сьогодні, в поне-
ділок, у нього урок музики, зразу після прогулянки він іде на урок. 

Отак ми і розійшлися кожний у своїх справах. Зайшла в музей – там ви-
ставка килимів, вишивки, – зайняте було начальство, перенесла на інший час. 
(Далі цензура старанно замалювала 10 рядків тексту. – Ред.) Перші листи, 
телеграми звідти (З заслання. – Ред.) треба посилати частіше, а також викли-
ки на телефонні переговори. Щодо посилок з одягом і продуктами – ітимуть 
цінними, щоб запобігти різним «оказіям». 

Птахо мій, цілую, люблю, чекаю. О.М. 
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ПЕТРОВІ ГРИГОРЕНКУ В США З КИЄВА 

(З колекції Н.Світличної в архіві Музею шістдесятництва) 

31 жовтня 1979 

Дорогий Петре Григоровичу! 
Пишу Вам, повернувшись з Хабаровська, де в онкологічному диспансері, 

з 12 жовтня, лежить мій син Олесь на обстеженні. 
Обстеженням ще не виявлено ракової пухлини, але симптоми хвороби 

лікарі вважають як передракову стадію (в два рази знижена кількість лейко-
цитів супроти норми, анацидний гепаттогастрит, субфібрилітет, болі в епіга-
стральній і сонячного сплетіння областях і болі в сухожиллях рук, ніг з набря-
ками – все це говорить про нерозпізнану хворобу), і заввідділом хірургії каже 
про їхнє лікарське гасло: «Думай про рак в таких заплутаних показниках 
хвороби», але: «Не кажіть цього синові...». А Олесь сам це твердить з серпня 
місяця. 

З великими труднощами всі гуртом (я, Олесь, Майя Грудка з Австралії) 
добились перед високим начальством МВД його відправки в Хабаровськ до 
лікарні. На вимогу Москви його відправили 11 жовтня, витягли з КПЗ Аянсь-
кого, куди його посадили за «образу» лікаря (який відмовлявся давати Олесе-
ві направлення на обстеження) – через дві доби. Адже повернувшись з лікар-
ні, він має досиджувати ще 13 діб; має шукати роботи, геть знесилений. 

Онкологічний диспансер має давати свій висновок на вимогу п’ятого 
відділу Міністерства ВД СССР – навколо Олеся ціла зґрая тих вовкодавів, і 
тиск на його лікарів аянських, так само як і хабаровських; годі чекати на допо-
могу. Всі бояться, а їх викликають, а «своя сорочка ближча до тіла»... 

7 жовтня Олесь послав свою заяву Брежнєву, щоб дозволили виїхати на 
лікування за рубіж. Виїхати за викликом Майї Грудки в Австралію, певна річ, 
не дозволять – йому ще досиджувати в засланні 2 роки, два місяці, 13 днів. 

Його заява скінчиться новим терміном ув’язнення за побутовою статтею, 
якщо він не вмре до того часу (в Аяні ходять такі чутки, там 1300 чол. мешкан-
ців, і все відомо). Його міг би врятувати ізраїльський виклик і все те, що цьо-
му передує і допомагає, скажімо, так, як Надійці Світличній. Але це все має 
бути в темпі, бо його треба вихопити з пазурів хвороби і КДБ... 

Я зверталася до Вас за викликом на Юру Литвина і Січків, але «поки Улита 
їхала», хлопці опинилися за ґратами, так само як і Микола Горбаль, якому не 
хотіли оформити виклик. (Петро і Василь Січки ув’язнені 5 липня, Юрій Ли-
твин 6 серпня, Микола Горбаль 23 жовтня 1979 року. – Ред.). Бажання виїха-
ти за кордон, оформлене офіційною заявою до Уряду – це є кримінал або пу-
тівка в дурдом. Українці лише на це можуть розраховувати: ґаранта ми не 
маємо; умови самозахисту нашої Гельсінкської Групи зведені нанівець... Пе-
вна річ, нам не випадає пасувати перед страшною загрозою, яку готують на 
кожного з нас, але це є боротьба відчайдушна і неперспективна: ми парії скрі-
зь. Це реальність наша: чекаємо на допомогу від Вас, Петре Григоровичу! 

Я пишу Вам частіше, чим раз на місяць, бо недоля ганяє мене до Моск-
ви, але від Вас давно не маю відповіді. У попередніх листах я просила Вас 
робити докладний перелік одержаних Вами наших листів, заяв, документів 
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Групи тощо. Геть втрачений контроль, що до Вас доходить, а що відсіюють. 
Тепер більше чим будь-коли потрібний нам з Вами дійовий зв’язок і листу-
вання: Група поповнилась і, щоб вона не розпалася ще до нового заходу ареш-
тів і репресій, треба їй віру і певність, щоб її документи (сплачені жертовніс-
тю долі самовідданих людей) «переступали» кордони, незалежно від того, яку 
оцінку вартості вони одержують від людей, які пересилають чи затримують 
згадані матеріали. (Майже всі матеріали Групи йшли за кордон через дисиде-
нтську Москву. – Ред.). 

Разом з цим листом я пересилаю Вам копії: 
1. Лист до Брежнєва О.Сергієнка. 
2. Моя заява до Щелокова (Міністр МВД СССР. – Ред.) і заява до Хаба-

ровського УВД про сина. 
3. Лист до Ліди Денес і Майї Грудки. 
4. Лист до В.Мороза; всі ці листи торкаються справи О.Сергієнка. Дуже 

прошу їх розіслати адресатам. 
5. Лист до Льоні Плюща. (Л.Плющ, математик, організатор самвидаву, 

заар. 12.01. 1972, Дніпропетровська спецпсихлікарня. З 1976 – Париж, Зако-
рдонне представництво УГГ. – Ред.). 

Повертаюся знов у питанні виклику на Олеся до Ізраїлю. Я би хотіла, 
щоб виклик був на Олеся, його дружину і сина. Бо я дуже стара і хвора, щоб 
їхати в світи незнані. На місці я можу прислужитися справі, щось трошки ко-
рисного зробити, потрібного... 

Отже, передаю дані про Олеся і його родину. 
Олександр Сергієнко родився в 1932 році в селі Тьоткіно Глушковсь-

кого р-ну Воронезької області (а, може, Курської? – Гляньте на карту). (Кур-
ської. – Ред.). 

Народився 25 червня 1932 року. Його батьки: Сергієнко Федір Федоро-
вич, 1900 р.н.; мати Мешко Оксана Яківна, 1905 року. 

Дружина Вівчар Звенислава Іванівна, 1 січня 1947 року, в містечку 
Ходорові Львівської області. 

Устим Сергієнко, 1971 р.н., 25 серпня, м. Львів. 
Я народилася в містечку Старі Санжари на Полтавщині 30 січня 1905 

року. Маю бажання залишитися до смерті на своїй стражденній батьківщині, 
бо пізно щось починати... 

Через Вас я посилала листа Валентинові Морозу, чи одержали? 
12 жовтня, їдучи до Хабаровська, я також давала для Вас, Петре Григоро-

вичу, листа і писала, що на останнього листа від Вас і Романа мала травнево-
го і червневого, і одержала «вкладку» від Вас і від Романа Купчинського. Оце 
і все. Певна річ, що чекаю на лист і дивуюся такій довгій перерві. В моєму 
листі від 12/Х мали бути і документи, в т.ч. документ Групи підсумковий. 
А документ від 6/Х Гельсінкським групам СРСР, США і правозахисним гру-
пам Польщі, Чехословаччини одержите, мабуть, разом з цим моїм листом. 

Шлю найщиріші вітання посестрі (листівку її одержала) Зінаїді (Дружи-
на П.Григоренка. – Ред.), моїй Надійці Світличній, дорогій Раї Мороз, Вален-
тинові Морозу (Валентин Мороз, нар. 15.04. 1936, історик. Заар. у вересні 
1965 р., 4 р. за ст. 62 ч. 1; вдруге – 1.06. 1970, за ч. 2 ст. 62 на 6 р. тюрми. 
3 р. таборів особливо суворого режиму та 5 р. заслання. 29.04 1979 р. видво-
рений з СССР; Раїса Мороз, нар. 1.04 1937 р., дружина В.Мороза, учасниця 
правозах. руху. Виїхала з сином Валентином до США 24.07. 1979. – Ред.) і 
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Романові Купчинському, всім Вашим помічникам щирим – Віктору Боров-
ському (З Коростишева, студент Слов’янського педінституту, виїхав десь 
1976 р. – Ред.) Вайсбергу, що брав участь у Сахаровських читаннях і говорив 
про нашого загального улюбленця А.Д. Сахарова. Скільки матеріалів писали 
я і Юра Литвин за Левка Лук’яненка, де вони? Прощаюсь з Вами всіма, тисну 
всім Ваші роботящі руки. О.М. 

ЄВГЕНОВІ СВЕРСТЮКУ З КИЄВА НА ЗАСЛАННЯ В СЕЛИЩЕ БОГДАРИН, БУРЯТІЯ 

(З архіву Є.Сверстюка) 

21.02.1980 

Добридень Вам, Євгене Олександровичу, в Вашу хатню самотину! Як ча-
сто я її відвідую в той час, коли повертаєтесь з роботи, з полегкістю скидаю-
чи вантаж примусу, а переступаючи поріг пристанища тимчасового, новому 
тиску піддаєтесь... Бо куди дінешся? Але це коротка мить... 

Лірику дорогий, сьогодні я, як бачите, з квітами, і навіть з трояндами – а 
Ви ж усякі квіти любите, і кожній – належне щедро віддаєте. Вітаю з провес-
ною закутку куренівського, трошки сільського: вуличкою вузенькою, дерева-
ми садовими, тишею. Зими не було, мало снігу, трохи тиснув мороз, бадьорив 
і ніби відтягував біль та холод, заховані глибоко в мені. На передчасне поте-
пління обізвалося птаство приміське, і закричав тужливо голуб дикий на той 
самий голос, що і вісім років тому, немов той самий, довговічний... 

Потім вночі тріщало, вдень плющало, сонце яскраво по-весняному буди-
ло, бентежило, щемом болю озивалося. Мені так хочеться забрести туди, де 
стінам було тісно, а думкам простір «безборонний» – тепер уява моя не може 
мене перенести так далеко, чого сам не бачив, хоч про той обладнаний «ком-
форт» мені гарно розповідала Ліля (Валерія Андрієвська, дружина Є.Сверстю-
ка. – Ред.). 

Все втрачаю – і цього тепер не маю, проте ставлюся спокійніше, ніж ко-
лись: чим більше втрат, тим тупіший біль реакції. Щоб Ви знали, Євгене, і ро-
зумний одурів. Зрештою, в мене залишається виправдання: «Де й коли без 
втрат...» Це коли йдеться про велике, а це загалом дріб’язок, що й згадувати 
шкода. Чи варто дорікати? Я лишаюся Вам завжди вдячною за почуття не-
сплаченого боргу – чим маю, як умію, але до кінця, невтомно і безжально що-
до себе самої. До зауважень прислухаюсь вдумно, жаль лише, що то є один бік 
справи, і суб’єктивність суджень, до того, ще навіяних оточенням нашим. Я в 
ньому розчарована, і не під впливом емоційних виявів, а обґрунтованих. То є 
те, від чого ми терпимо, коли відхиляється плече. Є в мене надія на зустріч – 
на дочасне скорочення того інтервалу, попри полярну студеність. Чому ні? 
Все буває. В народі є таке: «У Бога все готове». На те торжество Добра ідемо, 
як на вогник в темряві, і дійдемо! Чи Ви мого листа липневого Аянського 
одержали? Дякую Вам, Євгене, за листівку – вона мені так, як дрібка соли за-
смакувала на довготерміновий, безсолевій дієті. Час довгий, восьмилітній за-
гострив і сконцентрував все те добре і благородне, якому ціни не складеш. 
Коли його відторгнуть... Збираюся до Олеся, вже третій місяць клопочуся о 
дозвіл на в’їзд в погранзону Аянську – уявляєте собі, що це ще треба доказу-
вати! 
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Хай Вас, Євген, Бог береже, бережіть і Ви себе для нас всіх. 
З пошаною Ваша О.С. 
P.S. Посилаю Вам книжку «Геній краси і правди». Шукаю для Вас 

Л. Костенко «Маруся Чурай». 

ПЕТРОВІ ГРИГОРЕНКУ В США З КИЄВА 

(З колекції Н.Світличної в архіві Музею шістдесятництва) 

3.ІІІ. 1980 

Дорогий Петре Григоровичу! 
На кілька Ваших листів лайливих і незадоволених з мене відповідаю од-

ним і дуже коротким і не вичерпним, але без взаємного роздратовання. Я не 
можу на Вас гніватись, хоч і не прощаю Вашої некритичної легковірності: 
хто що сказав останнім, те й лягло верхнім пластом – звідціля і походить отой 
Ваш настрій мене лаяти. Лаяти, мордувати і калічити мене є кому, – жалувати 
нікому, дорогий Петре Григоровичу! А Ви ще з екзилу слівцем полосуєте, 
але в мене так: «Карать і миловать не буде: Ми не раби Його – ми люде!» 
(Т.Шевченко. – Ред.) 

Людей треба судити не по словах, а по ділах; ті балакуни – В.М. і П.В. 
поїхали, і не відчуває наша розпотрошена Група їхньої відсутності: що були, 
що нема, однаковісінько, хоч що б вони там на себе не чіпляли. (Це, мабуть, 
Володимир Малинкович, нар. 28.08. 1949, член УГГ з жовтня 1978, виїхав з 
СССР уночі проти 1 січня 1980 р., і Петро Вінс, нар. 1.05 1956, член УГГ з 
лютого 1977, ув’язн. 6.04 1978 на 1 р., виїхав з родиною 13.06. 1979. – Ред.). 
Я тут чимало звідтам чую тих голосів, а нам не легшає, а труднішає. Ми без-
боронні від цих катівських ударів і безперервного намагання батіження. Тих, 
хто тут працював з нашої Групи, не відпустили – їх кинули за ґрати навічно! – 
Певно, я не маю Вас з Ніною Строкатою на увазі. 

Ті, хто мене чорнять, шельмують, не знають (просто зневажливо до них 
ставилися) людей, з ким я працювала, з ким тримала Групу нашу. Не знають і 
не цікавилися, чим ми жили, і що належить членам Української Групи «Гель-
сінкі» робити. Вони раз-два і видихнуться, бо то не було їхньою сутністю, 
воно їм не боліло, вони були чужим, інородним тілом. На цьому я й кінчаю про 
них розмову. 

Як нам, мені особисто, важко – один Бог бачить. Якби в мене була така 
поінформованість (і знання людей тих), що сьогодня, я б не опинилася в та-
кому стані, що хто дужчий, той і копає ногою. Але я не зраджу своїй натурі – 
я не відступлюся, бо там, за ґратами, найкращі наші люди, яких я любила, і 
які мене люблять. 

Про перспективність нашої діяльності сьогодня я нічого конкретного не 
скажу – побачимо. Той оголошений список нових членів – то чиясь маячня. 
(О.М., ймовірно, має на увазі оголошення в лютому 1979 року членами Групи 
кількох політв’язнів: з-за ґрат вони, природно, не могли брати активної уча-
сті в діяльності Групи. – Ред.). Але крапки ми не ставимо. 

Я одержала Вашого листа від першого грудня по новому каналу, хоч і 
дуже пізно, в кінці лютого місяця. 
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Ми не хочемо і не будемо працювати (тобто свідомо йти на згубу), якщо 
наші матеріали до Вас не доходитимуть, як це було досі. 

Я не дочекалася відповіді від Вас щодо переліку всіх тих матеріалів, 
відправлених на Вашу адресу протягом 1978-79 років. 

З Ваших радіовисилань (я маю на увазі Ваших особисто) можемо зроби-
ти висновок, що Ви з нашими матеріалами не знайомі, або знайомі частково, і 
іншого характеру, і тональності, і забарвлення... Це дуже сумно і це впливає 
вбивчо на наші подальші плани і настановлення... 

Я чотири місяці не була в Москві, приїхала вияснити ситуацію загальну 
і нашу. Ви самі розумієте, як це тепер важливо. Тут мені сказали: «Вам нет 
писем (Ґандж ксерокопії. – Ред.) приїду, мене ознайомлять, бо то все одне. 
(Натяки на те, що, можливо, деякі матеріали УГГ затримувалися в дисиде-
нтських колах Москви. – Ред.). 

Група має підстави бути незадоволеною, я зобов’язана про це сказати. 
Але це говориться не для розбрату, а для міцності і єдності. Де йде справа 
про Групу – немає особистих незадоволень, нарікань і чвар – така моя такти-
ка і позиція. Петре Григоровичу, я геть відмітаю все дріб’язкове і особисте. 

Для вас і Ніни Строкатої я передала в 1980 році два Інформаційні бюле-
тені, нумеровані №1 за січень, №2 за березень. В другому номері, без мого 
звернення, є 11 аркушів рукописних, мною виконаних, – прошу підтвердити 
одержання, і щоб ми їх почули. (По радіо «Свобода». – Ред.). З цих матеріалів 
Ви побачите, що в нас робиться; про моє з сином становище читайте в моєму 
звернені на 2-х сторінках. (Опубліковані: Інформаційні бюлетені Української 
громадської групи сприяння виконанню гельсінкських угод. Випуски: ч. 1, 1978 р.; 
ч. 2, 1978 р.; безномерний, березень 1979 р.; ч. 1, 1980 р.; ч. 2, 1980 р. Упоряд-
кував Осип Зінкевич. Післяслово Ніни Строкатої. Комітет Гельсінкських ґа-
рантій для України. Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка. 
Торонто – Балтимор, 1981, с. 139 – 168; Передрук: Українська Громадська 
Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: Документи і матеріали. В 4 то-
мах. Харківська правозахисна група; Харків: Фоліо, 2001. Упорядники Є.Ю. За-
харов та В.В. Овсієнко, т. 3, с. 128 – 145. – Ред.). 

Пишу покаліченою рукою і з болем фізичним. Саме тому цей мій лист 
не такий, як я собі планувала, і мене можна зрозуміти. 

Страждаю безмірно за Юру Литвина і з докором думаю, що не прислали 
своєчасно йому виклику. Ця людина про себе завжди забувала – такий він 
відданий людинолюб і патріот. Він дуже хворіє на тих харчах тюремних і 
режиму. Пише мені: «Боюсь напоротись на ніж». Він перебув вже три опера-
ції! І такий фізично слабенький. (Ув’язнений 6 серпня 1979 р. – Ред.). 

Над родиною Січків, що лишилась на «волі», нависли чорні хмари. Стефа-
нія хоче рятувати тих двох дітей і ризикує виїхати з ними, а муж і син лиша-
ються тут. Просить вислати їй виклик на трьох: Стефанія Василівна Пет-
раш, 1.ІУ 1926 р., нар. в с. Залуква Галицького р-ну Івано-Фрранківської обл.; 
Січко Володимир Петрович, 26.VII 1960 р., нар. в м. Долина Івано-Франківської 
обл.; – ««– Оксана – «« – , 10.ІV 1963 – «« –. 

Віра Лісова просить передати Надії Світличній, щоб вислали на всю ро-
дину їхню виклик, дані знає. 

Прошу Надію про наше з сином становище повідомити в Австралію Лі-
дії Денес і Майї Грудці. 

Дорогу мою посестру Зінаїду благаю не гніватись на мене. За все, що 
вона для мене доброго зробила, я їй вельми дякую і дякую за чулість і пере-
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ймання горем матері, горем громадянки, що боліє не за себе саму і не обме-
жується вузьким особистим. В мене не лишається ні сил, ні часу для норма-
льного спілкування з людьми. А тепер це все в багато разів ускладнилось, 
погіршало до нестерпності. 

Хай Зінаїді воздасться за її заслуги і діяння. 
Щиро вдячна Ваша Оксана. 
Тисну і Вам, Петре Григоровичу, руку. 
Обнімаю. 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ НА ЗАСЛАННЯ В СЕЛ. АЯН ХАБАРОВСЬКОГО КРАЮ, З КИЄВА 

(Архів О.Сергієнка) 

29 березня 1980, Субота Вербна 

Сину, з Вербною тебе вітаю, дожились, хвала Богові Святому! 
«Не я б’ю, верба б’є...» 
Сьогодні, у відповідь на твій вчорашній лист (тобто одержала вчора), я 

посилаю дві посилки з яблуками в пінопласті, гадаю, не замерзнуть; їстимеш, 
смакуватимеш і мене спом’янеш «не злим, тихим, словом». 

Допомагає мені Клим (К. Семенюк, 1929 р.н., п/в 1952-63, 1984-87. – Ред.). 
Болить дуже рука права – шукаю костоправа: вивернули третього пальця. Не 
турбуйся, сину, моїм фізичним станом, а про моє духовне дбай, змити треба 
ту скверну, що чула і в вухах стоїть... (9 лютого 1978 р. у справі Л.Лук’яненка 
9 співробітників КДБ провели на Верболозній, 16, обшук, що тривав більше 
19 годин. Капітан Пристайко В.І. і підполковник Ганчук, коли Оксана Мешко 
не хотіла віддати одержаного особистого листа від І.Кандиби, вхопили її 
один за праву руку, другий за ліву, боляче стискали кисті, поки вени на руках 
не набрякли і посиніли – лист випав з рук. – За Інформбюлетенем УГГ № 1, 
лютий 1978). 

Я духом одним живу, і тебе так напутствую. 
Ти не можеш (маєш трави, ліки і інше до цього) зі шлунком своїм впра-

витися. 
Цілую. О.М. 
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ВИРОК ІМ’ЯМ УКРАЇНСЬКОЇ 
РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

7 січня 1981 р. судова Колегія в кримінальних справах Київського 
міського суду 

в складі: головуючого – народного судді Даценка І.А. 
народних засідателів Топчій В.С., Максимішиної Н.Л. 
при секретарі Новицькій О.М. 
з участю прокурора Погорілого В.П. 
та адвоката Руденка І.В. 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Киє-

ві справу про обвинувачення 
Мешко Оксани Яківни, 30 січня 1905 року народження, яка народила-

ся в с.Решетники Ново-Санжарського р-ну Полтавської обл., українки, гро-
мадянки СРСР, б/п, з вищою освітою, вдова, пенсіонерка, раніше не судима, 
до арешту проживала в м.Києві по вул. Верболозній в будинку №16, в скоєн-
ні злочину, передбаченого ст. 62 ч. 1 КК УРСР, 

ВСТАНОВИЛА: 
Підсудня Мешко О.Я., проживаючи в м.Києві, протягом тривалого часу 

в 1965 – 1980 роках з метою підриву та послаблення Радянської влади, як са-
ма особисто, так і з участю інших своїх однодумців, систематично виготовля-
ла, зберігала та розповсюджувала літературу, в якій містились наклепницькі 
вигадки, що порочать радянський державний і суспільний лад, а також заклики 
до боротьби з Радянською владою. 

Цю діяльність вона проводила спілкуючись шляхом особистих контактів 
та листування з особами, що раніше були засуджені за особливо небезпечний 
державний злочин, та іншими особами на ґрунті антирадянських націоналіс-
тичних переконань, незважаючи на попередження офіційних осіб про недопу-
стимість злочинної діяльності. 

Окремі виготовлені нею документи потрапили за кордон в капіталістичні 
країни, де широко використовувалися буржуазно-націоналістичними центрами в 
провокаційних кампаніях проти Союзу РСР. 

Так, в 1965 році підсудня виготовила рукопис вірша під назвою «Забу-
вайте українську мову», автора Тельнюка, переписавши його текст з примір-
ника, що знаходився в її сина – Сергієнка О.Ф. 

В цьому вірші викладені наклепницькі вигадки, що порочать радянський 
державний і суспільний лад, національну політику, твердиться про нібито іс-
нуючу насильницьку русифікацію на території Української РСР. 

Виготовлений рукопис вірша «Забувайте українську мову», а також ру-
кописний примірник цього ж вірша, взятий нею у сина, підсудня Мешко збе-
рігала у себе в квартирі в тайнику. 

В січні-лютому 1972 року зберігала в своїй квартирі два машинописні 
примірники наклепницької статті Є. Сверстюка «Остання сльоза», а також при-
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мірник названого документа у вигляді фотокопії, та негативну фотоплівку з 
заекспонованим машинописним текстом вказаної статті. 

В зазначеній статті автор, описуючи творчість та один з останніх віршів 
Т.Г. Шевченка «Зійшлись, побрались, поєднались» і відриваючи його поезію 
від соціального ґрунту й конкретної історичної дійсності, наклепницьки стверд-
жує, що національне питання в Україні нібито не вирішене і в наші дні. Висло-
влена критика порядків, насаджених царизмом, переноситься на нашу радянську 
дійсність і радянський лад, пропагуються ідеї, спрямовані на підрив співдруж-
ності українського і російського народів. 

В 1973 році підсудня зберігла в квартрі в тайнику машинописний примі-
рник статті Є. Сверстюка «На свято жінки», в якій зводяться вигадки на ра-
дянський суспільний лад, в спотвореному вигляді подається наша дійсність, 
наклепницьки стверджується, що радянські жінки нібито залишились в тако-
му ж становищі, що й в дореволюційній Росії, вони позбавлені щасливого 
материнства, виконують найважчі і низькооплачувані роботи. 

Ці наклепницькі статті «Остання сльоза» та «На свято жінки» викорис-
тані були зарубіжними націоналістичними та антирадянськими центрами в 
підривних ідеологічних акціях проти Союзу РСР. Зокрема, їх тексти з воро-
жими коментарями передавались радіостанцією «Свобода» 11 та 12 січня 
1973 року та були опубліковані видавництвом «Смолоскип» в США. 

З листопада 1976 року підсудня Мешко стала прикривати свої антира-
дянські дії личиною «поборника прав людини» та трактувати їх як сприяння 
виконанню хельсінкських угод. Видаючи себе за члена так званої «українсь-
кої громадської групи сприяння виконанню хельсінкських угод», разом з піз-
ніш засудженим Руденком, Мариновичем, Матусевичем, Лук’яненком, Бердни-
ком та іншими, приймала активну участь у виготовленні, зберіганні та розпов-
сюджені документів, в яких відображені наклепницькі вигадки, що порочать 
радянський державний лад. 

В листопаді-грудні 1976 року підсудня Мешко в місті Києві в квартирі 
засудженого Руденка обговорювала підготовлені ним антирадянські докуме-
нти «Декаларацію української громадської групи сприяння виконанню хель-
сінкських угод» та Меморандум №1, після чого схвалила та підписала їх, ста-
вши таким чином співавтором. 

В декларації наклипницьки твердиться, що на Україні нібито порушу-
ється «загальна декларація прав людини» та гуманітарні статті, прийняті в 
1975 році Хельсінською нарадою, що в Радянському Союзі начебто існує і 
дедалі зростає бюрократизація державного життя. 

В Меморандумі №1 з буржуазно-націоналістичних позицій вказується, 
що в Радянському Союзі нібито проводяться репресії проти борців за грома-
дянські права, що Україна з часів Радянської влади начебто стала ареною ге-
ноциду і етноциду, що на Україні внаслідок нібито штучно створеного голо-
ду в 1930-1933 роках свідомо знищено не менш десяти мільйонів українців, 
вихваляються українські буржуазні націоналісти, так звана «Українська по-
встанська армія» (УПА), наклепницьки твердиться, що в містах УРСР ні-
бито зневажається українська мова і начебто до в’язниць і концтаборів поча-
ли кидати найталановитіших представників молодої української інтелігенції, 
робиться спроба виправдати антирадянську діяльність різного роду відщепен-
ців і обвинуватити Радянський Союз в порушенні прав людини, придушенні 
будь-яких проявів неросійських націй щодо самовизначення. Вказується, що 
Закон в Радянському Союзі є пастка для наївних людей, схвалюється діяльність 
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осіб, заарештованих за особливо небезпечні і інші державні злочини, робить-
ся спроба підірвати авторитет Радянського Союзу на міжнародній арені в 
порушенні прав людини. Висловлюється сподівання, що антирадянська діяль-
ність Мешко, Бердника, Руденка та інших осіб, які проводять її під прикриттям 
удаваного «захисту прав людини», дістане підтримку з боку західних країн, із 
преси і радіо. 

Ці документи по одному примірнику підсудня Мешко у листопаді 1976 
року отримала від Руденка і на початку грудня розповсюдила в селі Пустоми-
ти Львівської області, ознайомивши гр-на Кандибу І.О. з їх змістом, а потім за 
згодою з ним, підписала за нього ці документи як за члена так званої українсь-
кої громадської групи. 

Машинописний примірник декларації підсудня Мешко залишила на збе-
рігання гр-ну Кандибі, а отриману нею на початку 1977 року від невстановленої 
особи фотокопію цієї декларації зберігала в своєму будинку в місті Києві. 

Названі документи: Декларація і Меморандум №1 за кордоном викорис-
товувались у підривних цілях проти Союзу РСР антирадянськими центрами. 
Зокрема, були опубліковані в бандерівському журналі «Визвольний шлях» №5 
за 1977 рік та газеті «Українська думка» від 17 лютого 1977 року так званого 
«Союзу українців у Великій Британії», а також передавались зарубіжними ра-
діостанціями «Свобода», «Голос Америки» та іншими. Крім того, тексти їх бу-
ли надіслані закордонними буржуазними націоналістами до Місії Українсь-
кої РСР в США та розіслані з Вашингтону в капіталістичні і інші країни, що 
були учасниками Європейської наради в Хельсінкі в 1975 році. 

В першій половині 1977 року в місті Києві підсудня Мешко познайоми-
лась з документом під назвою «Обращение к коммунистическим партиям США 
и Канады», який був виготовлений Руденком і Григоренком на початку січня 
1977 року в Москві, схвалила його і підписала за себе і Строкатову, ставши, та-
ким чином, співавтором. 

В цьому документі стверджується, що в Радянському Союзі нібито мають 
місце порушення прав людини, проводяться безпідставні обшуки, під час 
яких начебто вилучаються матеріали тільки для того, щоб спалити їх на жан-
дармських вогнищах. 

У другій половині січня 1977 року в місті Києві разом з гр-ном Руден-
ком і іншими особами обговорила виготовлений Руденком проект документа 
під назвою Меморандум №2, після чого схвалила його, підписала за себе і Стро-
катову, ставши, таким чином, співавтором. 

В Меморандумі №2 наклепницьки твердиться, що імперіалістичне мину-
ле Росії начебто висить чорною тінню над народами Союзу РСР, що реальний 
суверенітет братніх республік нібито лише протокольна умовність, паплюжи-
ться марксистсько-ленінське вчення, союз братніх республік нашої країни, 
містяться наклепницькі вигадки, що в Радянському Союзі, і, зокрема, на Украї-
ні, начебто порушуються права людини і проводяться безпідставні пересліду-
вання громадян. 

Примірники Меморандуму №2 і фотокопії його підсудня Мешко зберіга-
ла в своєму будинку. 

У другій половині січня 1977 року в місті Києві разом з гр-ном Бердником 
та іншими особами обговорювала виготовлений Руденком проект документа 
під назвою Меморандум №3, схвалила його та підписала за себе і Строкатову. 

В цьому Меморандумі твердиться, що нібито в Радянському Союзі мають 
місце беззаконя, свавілля, порушення прав людини. 
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Примірники Меморандуму і його фотокопії підсудня Мешко зберігала в 
своєму будинку. 

В лютому 1977 року разом з Бердником, Мариновичем, Матусевичем, 
Лук’яненком та іншими виготовила документи під назвою Меморандум №4 
«Про нові репресії на Україні проти групи», Меморандум №5 «Україна літа 
1977 року», Меморандум №6 «Про так звані внутрішні справи держави»; в бе-
резні 1977 року – Меморандум №7 «Українська група після чотирьох місяців 
існування», Меморандум №8 «Про переслідування В. Лісової – дружини по-
літв’язня», Меморандум №11 «Про долю Надії Світличної». 

Ці складені документи містять наклепницькі випадки на радянський дер-
жавний та суспільний лад, національну політику, в них твердиться, що струк-
тура Радянської країни нібито є бюрократична, що в Радянському Союзі на-
чебто існує свавілля і беззаконня та проводяться репресії проти чесних людей. 

Поряд з цим в Меморандумі №5 містяться заклики до створення в Радян-
ському Союзі опозиції для боротьби з Радянською владою. 

Названі антирадянські наклепницькі Меморандуми за номерами 4, 5, 6, 
7, 8 і 11 виготовлені з метою підриву та ослаблення Радянської влади при без-
посередній участі підсудньої Мешко, потрапили за кордон, де використовува-
лись в ворожих цілях проти Радянського Союзу. 

Зокрема, друкувались в буржуазно-націоналістичних виданнях – газетах 
«Українська думка» (Англія) і «Свобода» (США), а також передавались закор-
донною радіостанцією «Свобода». 

В 1978 році підсудня Мешко зберігала в схованці на присадибній ділян-
ці біля свого будинку отриманий від невстановленої особи антирадянський 
журнал «Двадцатый век», виданий в 1976 році російською мовою в Лондоні. 
В названому журналі поміщені статті Медведєва, Сергія Влагіна та інших, в 
яких зводяться наклепницькі вигадки на радянський державний та суспіль-
ний лад, внутрішню та зовнішню політику СРСР, робиться спроба довести, 
що в Радянській країні нібито порушуються права громадян, відсутня демок-
ратія, проводиться дискримінація неросійських народів, а зовнішня політика 
начебто спрямована на те, щоб поставити інші країни в економічну та полі-
тичну залежність. В 1978 році зберігала у себе вдома рукописні документи 
«Звернення до Генерального секретаря ООН» та «Звернення Приходька Гри-
горія Андрійовича до сесії Верховної Ради СРСР», які 13 серпня 1978 року 
передала на зберігання мешканці міста Києва Терпило В.Й. 

В «Зверненні до Генерального секретаря ООН» викладається програма 
українських націоналістів, твердиться, що в Радянському Союзі нібито пору-
шуються права людини, Українська РСР начебто знаходиться під московською 
окупацією і містяться заклики до боротьби за створення так званої самостійної 
Української деражави. 

В «Зверненні Приходька Григорія Андрійовича до сесії Верховної Ради 
СРСР» твердиться, що Україна була включена до складу СРСР начебто всупе-
реч волі українців, діяльність Радянського уряду нібито направлена на зни-
щення свідомості неросійських народів і насильницьку русифікацію України 
і що міжнародна політика Радянського Союзу неначе є агресивною, мілітари-
стичною. 

В 1977 – 1978 роках підсудня Мешко виготовила антирадянський паск-
віль, що починається словами «Подаємо наш погляд щодо перспектив право-
захисного руху на Україні...», в якому викладені вигадки на радянський дер-
жавний і суспільний лад, називає Радянський Союз імперією сучасного періоду, 
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де нібито відсутні права та свободи і начебто панують соціальне безправ’я та 
великодержавні шовіністичні ідеї неподільності Союзу, називаючи Радянсь-
кий Союз смертельним ворогом країн Заходу і закликає однодумців до акти-
візіції антирадянської діяльності. 

Цей антирадянський документ підсудня 13 серпня 1978 року передала на 
зберігання гр-ці Терпило В.Й. 

В квітні 1977 року підсудня Мешко виготовила для розповсюдження 
лист наклепницькогозмісту під назвою «К Белградскому совещанию по ито-
гам реализации хельсинкских соглашений обращение», в якому стверджуєть-
ся, що в Радянському Союзі нібито відсутні основні конституційні права та 
свободи, що сучасний період розвитку радянської держави начебто характери-
зується жорстокими переслідуваннями за політичні переконання. Один при-
мірник цього документа підсудня 13 серпня 1978 року передала на зберігання 
гр-ці Терпило В.Й. 

В 1978 році підсудня Мешко зберігала у себе вдома отриманий від невс-
тановленої особи машинописний документ В. Стуса під назвою «Відкритий 
лист до Івана Дзюби», який 13 серпня 1978 передала на зберігання гр-ці Тер-
пило В.Й. 

В цьому документі стверджується, що на Україні в 1972 – 1973 роках 
начебто відбувся антиукраїнський погром, під час якого нібито притискува-
лась національна гідність, що в Радянському Союзі кожен український літе-
ратор начебто поневолений, а народ знаходиться в якомусь вакуумі і його ду-
ховне існування поставлено під загрозу. 

В серпні-жовтні 1978 року підсудня зберігала у себе вдома отриманий із 
Сполучених Штатів Америки від Григоренка П.Г. рукописний лист, датований 
17 серпня 1978 року, який в жовтні 1978 року передала на зберігання мешка-
нці міста Києва Васько Л.Г. 

В зазначеному листі Григоренко інформує підсудню про свою участь в 
антирадянських кампаніях, які проводяться на Заході, дає їй поради щодо та-
ктики проведення ворожої діяльності, просить надіслати йому офіційне до-
ручення так званої «української громадської групи сприяння виконанню хель-
сінкських угод» бути повноправним її представником за кордоном. Разом з цим 
стверджує, що радянський народ нібито не має волі, закликає однодумців на 
Україні до посилення антирадянської діяльності. 

В 1978 році підсудня зберігала у себе вдома отримані від невстановлених 
осіб документи наклепницького змісту, які в травні-жовтні 1978 року передала 
на тимчасове зберігання гр-ці Васько, а саме: 

«Маніфест українського правозахисного руху» О. Бердника, в якому з 
ворожих позицій твердиться, що в Радянському Союзі нібито існує беззакон-
ня, що начебто чинились страхітливі злочини супроти тих чи інших націй, зво-
дяться також вигадки на радянську дійсність та національну політику Кому-
ністичної партії і Уряду. 

«Открытое дружеское послание» О. Бердника, в якому паплюжиться еко-
номічний розвиток Радянського Союзу та духовний стан радянських людей, 
твердиться, що в наш час йде духовна деградація народу і економічний хаос в 
народному господарстві, зводяться наклепи на демократичні основи Радянсь-
кого Союзу, державний і суспільний лад. 

Машинописний текст, що починається словами: «Речь Александра Солже-
ницына в Вашингтон-Хилтон 30 июня 1975...», в якому зводяться вигадки на 
внутрішню та зовнішню політику КПРС і Радянського Уряду, твердиться, що 
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вона нібито має агресивну спрямованість, а також закликаються імперіаліс-
тичні держави до поєднання зусиль для боротьби з комунізмом і економічної 
блокади соціалістичних країн. 

В лютому 1979 року підсудня виготовила та розмножила примірники 
рукописного документа під назвою «Ляментація», в якому паплюжаться де-
мократичні основи радянського суспільства, наклепницьки твердиться, що в 
Радянському Союзі начебто проводиться дискримінація українців, порушую-
ться права людини, чиняться свавілля. 

Один примірник цього документа підсудня Мешко зберігала в себе в 
квартирі. 

В березні 1979 року підсудня Мешко виготовила примірники рукопис-
ного документа під назвою «Інформаційний бюлетень» і додаток до нього «За-
мість некролога». 

В цих примірниках зводяться вигадки, що порочать радянський держав-
ний і суспільний лад, вихваляючи ворожу діяльність прихильників так звано-
го «правозахисного руху на Україні» та захищаючи ряд засуджених за особливо 
небезпечні державні злочини, намагались довести, що в Радянському Союзі 
нібито порушуються конституційні права людини, безпідставно переслідуються 
інакшедумаючі, радянську дійсність називала жорстокою. 

По одному примірнику названих документів підсудня Мешко восени 1979 
року передала на тимчасове зберігання мешканці міста Києва Андрієвській В.В. 

В 1979 році підсудня Мешко зберігала у себе вдома отримані від невс-
тановленої особи документи, які в тому ж році восени передала на тимчасове 
зберігання гр-ці Андрієвській. 

Три примірники антирадянського журналу «Сучасність», виданих «Укра-
їнським товариством закордонних студій» у Мюнхені, в яких надруковані 
статті Лук’яненка «Рік свободи», Прокопа «З позиції імперії, наступу і стра-
ху», «Відкриті листи» Лісового, Снєгірьова та інші. 

В наведених публікаціях містяться наклепницькі вигадки на радянський 
державний і суспільний лад, національну політику КПРС та Радянського Уря-
ду, твердиться, що Великий Жовтень начебто не звільнив людей від гноблен-
ня, а навпаки, приніс радянським людям тотальне поневолення, зовнішня полі-
тика Радянського Союзу відображається як загарбницька, а ленінські принципи 
мирного співіснування та невтручання в внутрішні справи інших народів про-
голошуються імперіалістичними. 

Машинописний документ під заголовком «Правительству СССР пись-
мо», в якому автор Снєгірьов під виглядом незгоди з проектом нової Консти-
туції СРСР зводить вигадки на радянський державний і суспільний лад, а та-
кож твердить, що в радянській країні влада нібито не належить народові і дер-
жава не піклується про ріст матеріального й культурного рівня радянських 
людей. 

Машинописний документ під назвою «Открытое обращение», в якому 
автор Снєгірьов твердить, що Радянська влада проводить економічну політи-
ку, нібито направлену на розкрадання природних ресурсів та людської енер-
гії, намагається підірвати віру в існуючий в Радянському Союзі державний і 
суспільний лад, заявляє, що начебто друга світова війна була спровокована 
Радянським Союзом. 

В другій половині 1979 року підсудня Мешко отримала від мешканця 
міста Василькова Київської області Холоденкова Г.Ф. виготовлений ним 
машинописний документ під заголовком «Открытое письмо», який зберігала 
у себе вдома. В цьому документі зводяться вигадки на радянський державний 
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і суспільний лад, демократичні основи, твердиться, що в Радянському Союзі 
відсутні права та свободи громадян і що нова Конституція СРСР начебто по-
збавила віруючих конституційних прав. 

В судовому засіданні підсудня Мешко фактично в повній мірі визнала 
себе винною в пред’явленому їй звинуваченні. 

Доведеність вини підсудньої Мешко в скоєнні особливо небезпечного 
державного злочину стверджується її особистими показами в судовому засі-
данні, свідків Андрієвської, Васько, Терпило, Холоденкова, протоколами огляду 
кримінальних справ відносно Сверстюка, Сергієнка, Руденка і Тихого, Мари-
новича і Матусевича, Лук’яненка, Овсієнка та Бердника, вироками відносно 
них, протоколами обшуків та оглядів, висновком криміналістичної експерти-
зи, речовими доказами і іншими матеріалами справи. 

В приєднаних до справи протоколах обшуку зазначено, що у підсудньої 
Мешко по її місцю проживання 4 лютого 1972 року, 20 грудня 1973 року, 5 
лютого 1977 року, 9 лютого 1978 року, 6 березня 1979 року і 13 жовтня 1979 
року були знайдені і вилучені документи, що містили в собі наклепницькі ви-
гадки, що порочать радянський державний і суспільний лад. 

Це були слідуючі документи під назвою «Остання сльоза», «На свято 
жінки», «Забувайте українську мову», «Декларація», «Ляментація», журнал 
«Двадцатый век», Меморандуми 2 і 3. Крім цього, при проведенні розсліду-
вання цієї кримінальної справи слідчі органи провели обшуки в громадян Ан-
дрієвської і Терпило, які підтримували з підсудньою Мешко добрі стосунки, 
де також були знайдені і вилучені документи, які містили в собі наклепницькі 
вигадки. 

Зокрема, під час обшуку 29 серпня 1979 року в квартирі гр-ки Терпило 
слідчі органи знайшли і вилучили: «Звернення до Генерального секретаря ООН», 
«Звернення Приходька Григорія Андрійовича до сесії Верховної Ради СРСР», 
лист «Подаємо наш погляд щодо перспектив правозахисного руху на Україні», 
«К Белградскому совещанию по итогам реализации хельсинкских соглашений», 
«Обращение», «Відкритий лист до Івана Дзюби». 

Під час обшуку в гр-ки Андрієвської 27 листопада 1979 року були виявлені 
і вилучені: «Інформаційний бюлетень», «Замість некролога», 3 журнали «Сучас-
ність», «Правительству СССР. Открытое письмо», «Открытое обращение». 

Допитані як на попередньому сдідстві, так і в судовому засіданні свідки 
Андрієвська та Терпило підтвердили, що в них під час обшуків дійсно були 
вилучені зазначені в протоколах обшуку документи, які залишила їм підсуд-
ня Мешко. 

Свідок Васько в судовому засіданні підтвердила, що підсудня Мешко 
передавала їй для ознайомлення літературу антирадянського змісту, а також і 
те, що в 1978 році передала на зберігання пакунок, в якому знаходились доку-
менти антирадянського змісту, які вона передавала органам державної безпеки. 

В приєднаних до матеріалів справи вилучених слідчими органами доку-
ментів містяться наклепницькі вигадки, що порочать радянський державний і 
суспільний лад, спрямовані на підрив та послаблення Радянської влади. 

Переховування підсудньою документів не тільки у себе вдома, а і в знайо-
мих осіб – все це свідчить про те, що вона знала зміст цих документів і їх анти-
радянську направленість. 

Причетність підсудньої Мешко до виготовлення антирадянських докумен-
тів і зокрема всіх меморандумів, які їй пред’явлені в звинуваченні, підтверджу-
ється не тільки фактом особистого підпису, а і приєднаними до справи виро-
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ками відносно засуджених Сергієнка, Сверстюка, Руденка і Тихого, Марино-
вича і Матусевича, Лук’яненка та Бердника, з якими вона підтримувала стосунки 
в питаннях антирадянської агітації і пропаганди, де вказано про доведеність 
таких їх спільних дій. Тому судова колегія вбачає, що посилання підсудньої 
Мешко на непричетність її до виготовлення Меморандумів № 4, 5, 6, 7, 8 і 11 
антирадянського змісту, безпідставні. 

Необґрунтованим судова колегія знаходить твердження підсудньої про 
те, що ті документи, які виготовлялись нею і з її участю, а потім розповсюджу-
вались, не містили в собі антирадянських міркувань, тому що такі її пояснення 
не базуються на відповідних доказах і спростовуються матеріалами справи. 

Та обставина, що підсудня зберігала не тільки оригінали документів, ча-
стина яких була вилучена слідчими органами, а також їх копії і фотокопії, це 
стверджує те, що вона також займалась розповсюдженням антирадянських до-
кументів. 

Підтверджується це ще й тим, що документи антирадянського змісту, в 
виготовленні і зберіганні яких вона приймала участь, за кордоном в капіталіс-
тичних країнах широко використовувались буржуазно-націоналістичними цент-
рами в провокаційних кампаніях проти Радянського Союзу. 

В відповідності з добутими по справі доказами судова колегія знаходить 
доведеним, що підсудня навмисне протягом тривалого часу займалась вигото-
вленням, зберіганням та розповсюдженням документів, в яких містились на-
клепницькі вигадки, що порочать радянський державний і суспільний лад, спря-
мовані на підрив та послаблення Радянської влади, а тому рахує, що дії її по 
ст.62 ч.1 КК УРСР кваліфіковані вірно. 

Призначаючи підсудній Мешко міру покарання, суд враховує харак-
тер і ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, її особу, а також об-
ставини справи, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, знаходить, що 
покарання вона повинна відбувати в вигляді позбавлення волі. 

В зв’язку з тим, що підсудня Мешко скоїла особливо небезпечний держа-
вний злочин, згідно ст.25 КПК УРСР місцем відбуття нею покарання призна-
чається в виправно-трудовій колонії суворого режиму. 

Керуючись ст.ст. 323, 324, 325 КПК УРСР, судова колегія в кримінальних 
справах Київського міського суду – 

ЗАСУДИЛА: 

Мешко Оксану Яківну за ст. 62 ч. 1 КК УРСР на 6 (шість) місяців позба-
влення волі в виправно-трудовій колонії суворого режиму з засланням на строк 
до 5 (п’яти) років. 

Міру запобіжного заходу залишити тримання під вартою. Строк відбут-
тя засудженою Мешко О.Я. призначеного їй покарання рахувати з 1 грудня 
1980 року. 

Зарахувати в строк відбуття засудженою Мешко О.Я. призначеного їй 
покарання час знаходження в медичній установі – психіатричній лікарні з 14 
жовтня по 25 листопада 1980 року. 

Речові докази зберігати при справі. 
Вирок може бути оскарженим протягом 7 діб до Верховного Суду УРСР 

з часу його проголошення, а засудженою з дня отримання його копії. 
Головуючий: 
Народні засідателі: (Підписи) 
(Збережено мову ориґіналу. – Ред.) 
За виданням: О. Мешко. «Свідчу»: УРП, К., 1996. С.. 48-56. 
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ЛИСТИ З НЕВОЛІ 

ОЛЕСЕВІ СЕРГІЄНКУ НА ЗАСЛАННЯ В СЕЛИЩЕ АЯН 
ХАБАРОВСЬКОГО КРАЮ, З КРАСНОЯРСЬКА 

(Архів О.Сергієнка) 
20 апреля 1981 г., Красноярск, пересылочная 
Мой родной сын! 
Я тебя очень прошу обо мне не беспокоиться и в мою защиту ничего не 

писать, категорически не писать. Пишу сама. Только твое согласие с моей зна-
чимой просьбой облегчит мне трудный путь к тебе, в мою ссылку, тобой обжи-
тую, – мне в ней придется жить значительно меньше – я буду дома с Вами 
скоро. Когда я останусь там сама, все равно я никогда не буду одна и без тво-
ей помощи и поддержки символической и духовной. О поддержке вообще 
мне нечего тужить, нечего беспокоиться преждевременно – даст Бог день, даст 
пищу! 

Из своего решетчатого окна вижу зацвели, пробились три стрелки 
кульбабы – вот уже и хватило бы мне на целебный салатик вместо таблеток 
фармацевтического производства, которых я наглоталась за полгода больше, 
чем за всю свою долгую и трудную жизнь. 

Я тебе много присылала травы-зилля, прошу не выбрасывай. Закажи не-
медленно в Киев траву целебную от гипертонии. Это самый мой страшный бич 
сегодня, и завтра, и разрушитель сердца моего усталого от работ и горя – сколько 
я наработалась и натерпелась, не каждому посильно даже себе представить! 

Думала, что Велыкдень будем уже встречать вместе, но нет. Задержи-
ваюсь по разным причинам. Скоро поеду, и ехать еще долго. Дорогу до сына 
избрали трудную, только не ленись, изучай родные просторы и не теряйся. 

На Холодной Горе была 18 марта. До Свердловска повезли 23/III и так 
вид хатки до хатки нашего времени технической революции. (Далі замальо-
вано один рядок. – Ред.) 

До скорой встречи. 
Твоя мать О.С. 
20.04 /1981. 

ЗВЕНИСЛАВІ ВІВЧАР З СЕЛИЩА АЯН ХАБАРОВСЬКОГО КРАЮ В КИЇВ 

(Архів О.Сергієнка) 
10.12 1981. (Штемпель: Аян 08.12.81, Київ 19.12.81) 
Кохана дитино, моя Дзвінко! 
Я перегорнула нову сторінку життя свого і несподівано для себе самої 

відкрила, яке значуще місце ти посіла в ньому. 
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Саме завдяки тобі, той, чи не найкритичніший момент життя мого, я при-
йняла примирливо розважно, прийняла таким, яким воно стало і яким мало бу-
ти в наш суворий час. Не подаю оцінки життю цьому, ні скарг, і годі говорити 
про плач чи лемент жіночий. 

Наше побачення стало початком моїх нових душевних зрушень – так гли-
боко тоді я сприйняла твої невимовні, без розпачу, страждання, і власні болі 
мої немов розчинились у твоїх незмірних... 

Величезний і неповторний ОБРАЗ У СТРАЖДАННІ І ЛЮБОВІ – такою 
ти була і такою я тебе бачила – вже не полишає мене. Не полишав він мене ні-
де, він додавав мені сили і снаги на тому 108-денному шляху довгому. (Етап 
тривав від 17 березня до 3 липня. – Ред.). 

З глибин душі людської, душі страждальної в той аркушик (летючку че-
рез спецчастину учреждения не впишеш сокровенного, суто інтимного, наша 
недоля – замовчувати думки і почуття, щоб не дрібнити, не обволікати осагом. 

Першого листа я послала тобі з Києва – мені «гарантували» відправку його 
адресату, а повернули таки мені тут, вже по від’їзді Олеся. Отак. 

Я посилаю тобі копію цього листа, і перед очима моїми лише умови ті, в 
яких виконано цього листа. 

13.03 1981 

Мої дорогі діти, люба Дзвінко! 
Я вже від нині почала листуватися з Вами чи не реально – 13 березня да-

тована моя писулька до тебе, може, ти її і не одержиш і швидше всього, щоб 
тобі з неї перекажуть кілька слів, а аркушика цього не дадуть. 

Мене попереджено, що протягом двох тижнів мене повезуть в моє дале-
ке і холодне нове місце на якійсь географічній широті планети, таки нашої 
Землі, планети старої, нами мало знаної. 

З цікавістю і розкритими очима я завжди зустрічаю нове, і адаптація 
відбувалась чи не завжди хутко. «І щоб не плакать, я сміялась», але і сміх 
той, до жагучого почуття суму, був схожий і гамувався сум ПРИРОДОЮ, рі-
зною природою кутків тих, що волею чи неволею я серед них опинившись 
дивилась, милувалась, тужливо звертаючись до вічно живої ОАЗИ, СЕРЕД 
ЯКОЇ Я ЗРОСЛА, і босими ногами сходила в радіусі 20 – 25 км, її вивчаючи. 

Ще змалечку не топталась на одному місці і гуртом босоногих підшмар-
кувачів все чогось шукали і далеко відходили від своїх тихих і затишних 
осель... 

Вже та моя ОАЗА кілька разів змінила свої обриси і ландшафт, і лик ду-
ховний, а моя ОАЗА уявна – незмінна, приваблива і сонячна, і я на зустріч їй 
іду сива і зморщена, розпростуючись оживаю і молодію думкою... Роєм ті 
спогади з далекого і неповторного супроводжуватимуть мене в хвилини пе-
репочинку на тлі сірого буття, від якого ти не годен одбитися, під вагою яко-
го живеш, бо мусиш. 

Ти, мабуть, знаєш, а я – уже який раз натикаюсь на цей філософсько-
гучний і мудрий опис ПРИРОДИ Й.Ґете – знову його перечитую, і мені захо-
тілося переписати його для тебе, коли вже опинився він у мене під руками. 
Це уривки з невеликого етюду 35-річного Ґете під назвою «Природа». 

«Природа! Ми нею оточені і охоплені – непереможно, нам не вийти з неї 
ні глибше в неї проникнуть. Непрошено і несподівано вона захоплює нас у 
свій круговий танок і крутить, аж поки ми, знесилені, не випадаємо з її рук. 
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Вона творить вічно нові форми: що є, того ще не було, що було, те не 
повернеться – все нове і, по суті, завжди старе. 

Ми живемо в ній, але чужі їй. Вона вічно говорить з нами і не видає нам 
своїх таємниць. Ми постійно впливаємо на неї, але не маємо над нею влади. 

Індивідуальність начебто головне для неї, але й індивід їй ні до чого. 
Вона вічно будує і вічно руйнує, а майстерня її неприступна... 

Вона все продумала і думає неухильно, але не як людина, а як природа. 
У неї власний всеохопний смисл, якого ніхто не може підмітити. 

Хто її не бачить скрізь, тому вона не відкривається ніде. 
Вона самолюбна і безліччю очей та сердець вічно прикута до себе. 
Діти її незліченні. Жодному вона не скупа, але має своїх улюбленців, на 

яких найбільше витрачає і багато приносить їм у жертву. 
Видовище її вічно живе, бо вона завжди творить нових глядачів. Най-

прекрасніша її вигадка – життя, смерть – тільки мистецький засів для ство-
рення більшого життя. 

Вона огортає людей темрявою і вічно пориває до світла. Вона робить їх 
залежними від землі, незграбними і важкими, щоб знов і знов поривати вгору. 

...Вінцем її є любов. Тільки через любов наближуються до неї. 
Вона – все. Вона сама себе нагороджує і карає, сама себе радує і мучить. 

І завжди в ній є все. 
Минулого й майбутнього вона не знає – сучасність є її вічністю. 
Вона добра – я славлю її у всіх її творіннях.» 
Ми бачимо, в якому образі природа з’явилася Ґете, що вічно всім єством 

відчував і переживав зникому мить, якої не можна затримати. 
Каже Ґете: «Тільки людина, наділена особливою чутливістю, може стати 

найхолоднішою і найтвердішою. 
1) Вона змушена вдягати твердий панцир... Але той панцир часто стає 

для неї тягарем...» 
2) Доки нам ще світить день – тримаймо голову високо! 
3) Нема нічого великого, крім істини. Який я радий, що присвятив своє 

життя істині.» 
(Це книга в-ва «Молодь», Київ, 1969, «Шкільна бібліотека», переклад з 

німецької.) 
Цілую Вас, діти мої! Обнімаю, чую тепло Вашого дихання молодого і 

молодію, радіючи новому, захопленого в круговий танок... 
Будьте здорові, бадьорі. 
Ваша О.М.» 
 
У цьому листі комусь замандюрилось підкреслити на першій сторінці 

рядок, починаючи зі слів «годен... бо мусиш...». І це не сподобалося, бачите. 
То про що ж дозволено писати? З дороги листи теж не дійшли: я так і гадала. 

Я доки буду в силі написати хоч кілька слів – писатиму. Не буду ж я на 
«нехіть до писання» посилатися. Ви приходите в мою пустку. Ви живі в моїх 
спогадах, я не втрачаю здібності вболівати болями Вашими, прислухатися до 
ритму життя родини дорогої, кровної. Я чую Вас у многоголоссі і кожного зок-
рема. От тільки найтяжче мені даються контакти з Олюнею (Донька Сергієн-
ків, нар. 23.01. 1981. – Ред.), мабуть, мої уявлення чисто суб’єктивні, імітація 
дітей, мені знайомих раніше. 
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З Устимом то мені найлегше зустрічатись, і в розмові з ним ініціатива за 
ним, я лише направляю в одному й тому ж ключі фантазії ліричної, якщо так 
можна висловитись. І дуже мене турбує його здоров’я. Лягає він пізно, спить 
він мало, як на його вік. Чи не можна скоректувати ту давню його звичку? 
Було б дуже добре давати йому на ніч тепле молоко з медом, що діє гамуюче. 
Спробуйте, але то треба регулярно, і напій давати загодя до сну. Перед сном 
погуляти спокійно. 

Дуже мене хвилює твій стан здоров’я, Дзвінко! Заради дітей малих треба 
подумати про лікування в клінічних чи санаторних умовах. Я мало знаю про 
цю хворобу, але бачила таку жінку на Лук’янівці. Треба лікуватись вчасно. 
Звичайно, ти й сама це розумієш і, гадаю, продумаєш, як осилити труднощі 
до реалізації цієї необхідності. 

Волею-неволею і я спричинилась до цього, але ж ти не могла передбачи-
ти таких тяжких наслідків. Бережись тепер, робіть все, що тільки вам доступ-
не для відновлення здоров’я. 

Вибач, що я пишу те, що ти і сама добре знаєш: мене це дуже непокоїть. 
Жду від Вас фотографій, хоч розумію, що вихід до майстерні ускладне-

ний, може б це дома хто зробив? Підштовхни Олеся, щоб написав мені листа 
хутчіше: ще не відомо, коли я його одержу! Пошту возять, але з великими ін-
тервалами, і як нелегко чекати листів. Він пише поштівки відкриті і дуже ко-
ротенькі, я їх одержую і радію, бо то все про Вас. 

Грудень, мабуть, буде нелегкий, і зв’язок буде не регулярний навіть на 
Аянскі норми. 

Вчора я одержала посилочку від Оленки (Мабуть, від Олени Антонів зі 
Львова. – Ред.), ждала теплого на пір’ї, аж то продуктова посилка. Я вже 
Олесі (Дзвінчина тітка. – Ред.) говорила, що все маю, і нічого мені не треба 
слати. Про це треба було подзвонити і сказати. Окрім всього, треба знати, що 
в Аян посилати в картонній тарі: в обшивці вона добре тримається і дешевше 
коштує відправка. Хай урахують мій досвід. Тару картонну в кожному про-
дуктовому, промтоварному, в аптеці тощо можна придбати. Навіщо фанерну? 

Окрім усього, в мене вже є запаси харчів, дай Боже мені їх спожити. Я 
до всіх звертаюся з проханням слати мені лише на моє замовлення саме те, 
що я попрошу. Звичайно, я безмежно вдячна за турботи і увагу, але то є зайві 
клопоти. 

В посилочці В.П. Драбатій я послала плащову тканину на куртку, і мені 
б дуже хотілося, щоб її використали на покриття курточки, але чи вчасно во-
на дійде? 

Вам додому послала листи 8/12 і поштівку, просила дещо мені з речей 
дрібних бандеролькою вислати. Мені ще потрібні темні окуляри. Снігу ще 
немає, але буде, а я маю хворі очі (очного лікаря чекають вже швидко півро-
ку буде з Нелькану). 

Коли будете писати, то повідомляйте, що саме вами одержано від мене. 
Зими справжньої ще не було, тобто снігу немає, мороз між 15 – 20° С, 

але вітри різкі, холодні, пробирають через кожух і вовняний одяг. Сонце сві-
тить, вікна намерзають за ніч, вдень розмерзається. 

Бувайте здорові, хай Вас Бог хоронить. Цілую. Ваша О.М. 
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ЛІДІЇ ГУК У СКАДОВСЬК ІЗ АЯНА 

(З архіву Музею шістдесятництва) 

31.12. 1981 

«Сійся, родися...» 
Дорога моя небого, Лідо! (Лідія Гук, 28.10 1938 р., лікар, Скадовськ. Була 

ув’язнена за ст. 187-І на 1 рік 9.12 1972 р. У неї неодноразово бувала О.М. – Ред.) 
Поздоровляю з Новим роком і зі Світлими святами Різдва, Водохреща! 

Колядую і щедрую Добром і Надіями! Зичу тобі, дітям твоїм, усьому сімейст-
ву здоров’я, щастя, успіхів у Новому році, бажаю веселих свят! 

Я одержала телеграму теж з побажаннями веселих свят і не засміялася, а 
усміхнулася: чоловік той веселої вдачі і вмів сміятися в найскрутніших об-
ставинах. Я теж посміялася б, так нема з ким – сама, як палець, в своїй хатині 
убогій, в селищі гірському крайньої півночі, серед чужих людей, яким до ме-
не немає ніяких справ і дотичних клопотів. 

За годинниковим поясом – різниця 7 годин – зараз 20 год. 45 хв. Кінча-
ється старий рік... Я впоралася – витопила піч, повечеряла і сіла до столу за 
листи до Вас – у той далекий білий світ, що притягає мої думки, спогади і 
всю мене... Мені не лячно і не сумно; у мене таке відчуття, що незабаром я 
поїду звідси туди, де я маю і повинна бути за людськими і моральними зако-
нами і за нашим гуманним законодавством. 

Я з Аяну не писала скарг і не зверталась до наших урядових інстанцій, 
лише збираюся і відкладаю через брак часу і сил – побут тут страшний, ти це 
вже знаєш: я тобі докладно розповідала. 

В Аяні я сама з 19 жовтня – дня нашого прощання з Олесем; Провела 
його на пристань і поплив він з оказією (вантажним судном до Чумікану, зві-
дки курсує велика авіація) і через бурю, днів 8 – 9 «колихався» в Охотському 
морі, в 16 милях від берега Чумікану, а вже звідти літаком до Ніколаєвська-
на-Амурі, далі Хабаровськ. У Київ прилетів 3 листопада. Після привітання 
перше сказав: «В мене й досі в очах стоїть мама на пристані...» 

На третій день після від’їзду Олеся почалася в нас зима... 
Я «приїхала» 3 липня, і до моменту від’їзду Олеся він невтомно готував 

мене до зими. Перекрив дах, всю хибару зокола оббив руберойдом, полатав 
підлогу й застелив фарбованим руберойдом, полагодив вікна, двері, поробив 
защіпки, запори, замки. Викопав льох і положив картоплю – привезли з Ха-
баровська і давали по списку. Купив, і ми посолили рибу. Сам побілив зсере-
дини, а пічник полагодив піч. Олесь сам у лісі заготовив дрова, привіз, попи-
ляв, порубав і склав на дворі і в сінях, на час заметів і пурги. 

Отже, яка б зима 1981-1982 р. не була, вона буде мені найлегшою. Інша 
річ, що я страшенно хвора, і як мені буде – не знаю, Лідочко. 

Пенсію я одержую. Після трьох запитів Київ вислав мою пенсійну спра-
ву, а крайовий центр розглянув і зменшив пенсію на 5 крб. 50 коп., рівно на 
ту суму, яку мені нараховано за безперервність стажу, мовляв, це неправиль-
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но. Довелося через прокурора домагатись, бо безперервність я маю в зв’язку 
з реабілітацією, яка комусь завадила, а перекреслити її неможливо. (Пенсія 60 
крб. 50 коп.). 

Благаю Бога, щоб дав сили дожити до другої реабілітації, бо мало втіхи 
від посмертної, яка, безсумнівно, буде. 

Отже, гроші на прожиття в мене є, продукти також є. Інша річ, що тут 
немає свіжих овочів, фруктів. Ти знаєш, що я не ласа до м’яса, і взагалі мені 
дуже небагато треба. Але я слаба і тендітна, і в мене окрім всіх моїх старих 
хвороб і хвороб старості та набутих за час мого «процесу» прилучилась хво-
роба краю цього – лейкопенія. Клімат цей – моя згуба, і саме тому й було ви-
бране це місце заслання. А щоб доконати мене остаточно, мене тягли до Аян-
ської ями 108 днів, адже я могла їхати не етапом, а сама, і цей відтинок 
шляху подолала б за 2 – 3 дні. 

Лейкопенією тут хворіють і старі, і молоді, і діти. Зима ця поки що без-
сніжна, але вітряна, як завжди, і морозна від 15 до 21 гр. Але це ще тільки 
квіточки, це початок, і зима тут 6 – 7 місяців. (Насправді до 9 міс. – О.С.) 

Вікна в хаті намерзли і не розмерзаються, потроху течуть патьоки, а я 
думаю, що його прилаштувати для збирання тієї вологи. 

День короткий, і я ні разу і в кіно не була, бо через свою глаукому поно-
чі тяжко до хати добратись, а в сінях немає світла – замка не відімкну. 

Кажуть, зайнятість – друге щастя, отже, я щаслива, бо і хвилини немає 
вільної за роботою. Через свою слабість розучилась хутенько все робити, а 
кожного разу, виходячи з двору чи на двір, доводиться довго одягатись, зби-
ратись, я ж бо перенесла ексудативний плеврит. 

Тут є і поліклініка, і лікарня, але немає лікарів всіх профілів. Вже понад 
9 місяців мені не перевіряли очей, а в мене ж прогресує глаукома. З’явилися 
й інші дуже підозрілі симптоми, і мені дають направлення на обстеження в 
Хабаровську крайову лікарню. (Раніше, коли Олесь їхав, такої пропозиції я 
не мала). 

Тепер погода нельотна – коли-не-коли вривається до нас кукурузник 
(мала авіація) і так летить, що здорові люди заледве можуть витримувати по-
вітряні ями, вже не кажучи про страшний холод в самольотах і на наших «ае-
ровокзалах». А тим часом я сліпну і жду з моря погоди. 

Пошта до нас ходе дуже погано і, кажуть, на одному перевалочному 
пункті лежать посилки і кореспонденція Аянська. Твій лист, моя голубонько, 
зі штемпелем Аянської пошти 24/12-81, а в листі дати немає, і це не перший 
такий лист. Не забувай ставити дату і перечитувати свої листи. 

Не можеш, тобто не маєш часу листи писати, так пиши хоч кілька днів, 
щоб і новини там були. Ми ж мешканці півострова, а Ви – з материка, в’яжіть 
же мене з землею. 

Зрозумій, Лідо, часом по два місяці пошту не возять. А ти гадаєш, що я 
мовчу – то ж «мовчання» вимушене. Щоб люди забули мене ще за живоття, а 
в наш суєтний час – це запросто. 

В Олеся підкинулась така нехіть до листування, бо пишеш не кореспон-
денту своєму, а в поштову скриньку, та ще й рукату. Є добра порада: слати 
поштівки коротенькі і частенько: отак і попадеш у фарватер курсування на-
шої малої авіації. 

Я знов докладно про своє життя аянське пишу, пиши мені й про себе. 
Навідайся проїздом до наших: Дзвінка порадувала Олеся донечкою Олюнею, 
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але й досі не може оклигати після пологових ускладнень – розірвалися шви 
тазо-бедренних суглобів (Симфіз. – О.С.). Як вона намучилась, вистраждала, 
і тепер потрібує серйозного і довгого лікування, а умов для цього немає. Від 
них теж вісті погано доходять. Знаю, що прописався наш тато, і що шукає 
роботи, а, може, вже й працює. Знаю, що колошкають всіх «недобитків» – за-
що-прощо лише «їм» відомо. 

Отже, Лідо, рада буду хоч слову з отієї моєї далекої землі, де я повинна 
за законом відбувати покарання. Все перевернуто знизу догори, і чую те 
знущальне: «Скаржтесь куди і кому хочете». Бо все твої петиції в одне незмін-
не русло попадають і ти ж лишаєшся винним. Ходакам за Правдою Святою 
добре милять шию і щиросердо радять: «Живіть так, як усі люди живуть». 
Отже, межа визначене і нема чого рипатись. 

Мені, Лідо, не треба слати нічого з продуктів. Насправді, я забезпечена, 
навіть гречку давали по списку. Якщо я буду жива, здорова, а ти як матимеш 
можливість наступного сезону медозбору пришлеш мені меду – я його вжи-
ваю як лікувальний засіб – і прополісу. У свою наступну відпустку ти, ма-
буть, поїдеш до мами в Сенчу? Прошу вітати мою сестричку – свою маму, 
колись я таки до неї заїду. Не пощастило мені в 1980 році олімпійському до-
братись до Сенчі, походити до п’яної втоми по обніжках і стежках колгоспних 
полів полтавських. А якби ти знала, Лідо, як мріяла про цю подорож, лише 
квитка не встигла взяти. Боюся, що моя заповітна мрія – Сенча – може знову 
не здійснитися. Я така тепер забита, що не можу згадати ім’я та по-батькові 
твоєї славної матусі! (Анастасія Мефодіївна Чуб. – Ред.) Вітай її, вона згадає 
наші з нею переживання давні – скільки сплило тих років поневіряння і страж-
дань – «отаке то лихо роблять люди людям!» (Т.Шевченко. – Ред.). 

Як твій синочок, Лідо? Чи ти ним задоволена? Де і як він вчиться? Чи 
шанує тебе? Чи здорова доця? А що поробляє ваш тато? (Син Ярослав Гук 
1966, дочка Ярослава Назаренко 1978 р.н., її батько – Олесь Назаренко, по-
літв’язень. – Ред.). Як у тебе з роботою, як здоров’я, чого ти хворіла на запа-
лення – ото бережи себе, бо без тебе дітей і кури загребуть. А твої вічні дач-
ники були? (До Л.Гук щоліта приїздили київські друзі. – Ред.). Ти втомилася, 
Лідо, морально прибита, це відчувається. Не сиди біля телевізора, бо очі зі-
псуєш і дивитись на світ не зможеш. Окуляри ти носиш? Кон’юнктивіт вилі-
кувала? Може, рибофлавіном треба закапувати? Я ці всі ліки пробувала, але 
хвороба моя, ти знаєш, надто серйозна. Тримаюсь хіба силою своєї генетики, 
пощербленої від ударів невсипущих. 

Ти питала про Аян, його фауну, флору? 
1 січня 1982 року. Лист продовжую – мусила робити перерву – після 

прогулянки. Ходила до моря на пристань, була недовго, але носа добре помо-
розила. Пейзажний Аян дуже схожий до Рокуел-Кентівських полотен північ-
ної Скандинавії і М.Реріховських Гімалаїв. Кругом сопки, високі – в снігових 
шапках, нижчі – чорно-білі. Я тобі вже казала, що випав невеликий сніг (ат-
мосферні опади дощами вилились). 

Чайки скиглять над селищем, залітають у двори за рибними покидьками – 
звисока бачать. Крик їхній нагадує вороняче «кра». Є тут і горобчики, коли-не-
коли можна їх побачити. Ця сердешна пташка тут не має від людей прихиль-
ності, про них ніхто не дбає. Дерева в лісі, на сопках, біля дворів – голо, а біля 
будинків громадських (клуб, дитсадок, райвиконком тощо) посадки – маленькі 
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деревця та кущі, ніде горобцям і за гілочку зачепиться. Годі говорити про го-
дівнички і дощаті пташині оселі. Я спостерігала, як горобчики рятувалися від 
собак на парканчиках та кущиках, а собак тут – сила. Олесь у спадок залишив 
мені суку зі щеням, і я маю страшний клопіт з ними: їх треба годувати, а вони 
хотять риби та м’яса. Нікому не можу збути те обтяжливе для мене господарство 
і дуже незадоволена на Олеся. «Хіміки» (Умовно-достроково звільнені в’язні; 
термін з’явився за Хрущова, в часи «хімізації всієї країни». – Ред.) вичиняють 
з собак шкіри, а м’ясо молодих – їдять. Але на такий варіант морально я не мо-
жу погодитися. 

Влітку в лісках – у підмета сопки – чути спів пташиний і пурхають пта-
шки, назви яким я не знаю. Восени на подвір’ї і в бур’яні пурхали довгохвос-
ті пташки, схожі на посмітюхів, а горобців не було. Це вони з’явилися вже 
восени і знов десь зникли в ці страшні морози з вітрами. 

Двори осель не огороджені або мало огороджені, лише від вулиці, і в 
кожному дворі звалище шкла – в Аян завозять консервовану продукцію в 
шклотарі, але посуду не приймають. Селище забруднене далі нікуди. Мото-
циклів багато, а смороду й пилюги від них – просто страх. 

Всі жителі – «добитчики». Полювання, риболовля, гриби, ягоди, але ко-
жен для себе, базару немає. Засланці – всі «хіміки». Один Олесь був «політик», 
а тепер я на його місці. Людей найняти для господарських справ – немає, хіба 
алкаші за пляшку, але стільки ж з них і толку. Ото як хочеш, так і виходь зі 
становища: і пиляй, і рубай, і хату лагодь сам. Проте я нічим не журюся: щось 
та буде... Дай Боже до весни дожити, «весілля сорочку знайде», – каже народне 
прислів’я. 

Панство тут панує, щось роблять для розваги і фізвправи. 
Сюди направляють для роботи, є й самі приїздять і працюють по дого-

вору. Рік праці зараховується за 1 і 1/2 року стажу. Жінки і чоловіки йдуть на 
пенсію на 5 років раніше законом передбачених. Адмінтехнічний персонал 
має право звільнятися після п’яти років. Одержують пільги і північні надбавки. 

Не полінувалась, Лідо, написати тобі, хоч і коротенько, але для ясності 
про місце мого заслання. Тут мені і жаба ... дасть. Оце та «полегшена» міра 
покарання від вояків, що за віком – мої внуки. Ні здивувати, ні зупинити їх – 
нічим. На додаток – навіть провідати мене – не можна. Лише за перепустка-
ми, і то тільки прямим, тобто кревним родичам. Як добитись перепустки, я 
знаю, коли хотіла приїхати до Олеся в 1979 році. Була я тоді. Вартість проїз-
ду солідна: Київ – Аян щось біля 170 крб. в один кінець. 

Життя тут – дороге. Продукти по третьому поясу. Молоко тут є в про-
дажу, колгоспне. Хліб тільки білий. Я його мало вживаю, налягаю на гречану 
кашу, крупу маю. Словом, з продуктами мені не погано, але клімат мене без 
ножа ріже, і медичної допомоги немає, літати в Хабаровськ мені не під силу. 

Ностальгія дрімає, хочеться музики української. В КБУ є прокатні про-
гравачі, але немає пластинок на мій смак. У тебе, Лідо, немає хороших грам-
пластинок гнучких? Їх можна без ушкодження транспортувати, і я би повер-
нула пізніше. Є тут бібліотека. Поки що я маю що читати, це Олесеві книжки, 
які я обіцяла йому прислати додому. Живу я самотою – ніхто не набивається, 
а я й поготів. Мої дороги – магазин, пошта, часом райвиконком, раз на місяць – 
РОВД, на виклик до КДБ – підбирають членів групи. (О.М. і там допитували 
про новозаарештованих членів УГГ. – Ред.) Оце більш-менш – все. 
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На все добре, повідом, як одержиш листа; посилаю свою знімку, виси-
лай свою родинну в порядку обміну, чекаю. 

Лист на десяти сторінках. 
Ваша О.М. 
P.S. Роберт Рождественський випускає збірку «Новое время» – пришли 

мені. 

ЄВГЕНОВІ СВЕРСТЮКУ З ХАБАРОВСЬКА, З ЛІКАРНІ, НА ЗАСЛАННЯ 
В СЕЛИЩЕ БОГДАРИН, БУРЯТІЯ 

(З архіву Є.Сверстюка) 

13.03 1982 

Добридень! 
Дорогий Євгене Олександровичу! (Є.Сверстюк, нар. 13.12. 1928, літе-

ратурний критик, публіцист, один з лідерів шістдесятництва, ув’язнений 
14.01. 1972 за ст. 62 ч.1 на 7 р. та 5 заслання в Бурятії. – Ред.) 

З Хабаровська вітаю Вас із Київською весною, вона завітала до мене ра-
зом з Олесем, що несподівано провідав мене тут, а за три дні я його провела, і 
ми ще раз прощалися, бо невідомо коли трапиться нагода йому вирватись, а 
мені відмовлено в відпустці, через «не положено», а «говорити вам причину 
відмови не обов’язково». Це вже я одержала таку відповідь після їхніх спроб 
умотивування, страшенно незграбних і нечистоплотних, що їм же обернулися 
конфузом і компрометацією. 

Я спромоглася відбитись і, таким чином, ми помірялися силами (?!). Пі-
сля цього з мене зняли привілей, який дає мені вік, і мене тепер зобов’язали 
щомісячно відмічатися нарівні з молодими «хіміками»-аліментниками. 

Недавно зі мною розмовляли про Гориня Михайла. У них він, мабуть, по-
над 4 місяці. (Член УГГ М.Горинь вдруге був заарештований 3.ХІ. 1981 р. – Ред.). 

А мої собрати з Долини Івано-Франківської обл. не вийшли з побутових 
таборів – В.Стрільціву доточили 6, а Січкові – 5. В. Овсієнкові 10+5. (Ніхто з 
членів УГГ на волю не виходив. Так, Василь Січко 03.12 1982 був звинувачений 
у таборі на Черкащині у «виготовленні та збуті наркотичних речовин» і 
04.01.1983 засуджений ще на 3 р. ув’язнення; 26.05 1982, за 40 діб до закін-
чення терміну, його батько Петро Січко звинувачений за ст. 187-І КК УРСР 
і засуджений Ворошиловградським облсудом на 3 р.; за день до звільнення, 
22.10. 1981, Василь Стрільців був заарештований у таборі на Полтавщині за 
звинуваченням у проведенні «антирадянської агітації й пропаганди», 21-
28.04 1982 Полтавський облсуд засудив його за ст. 62 ч. 1 КК УРСР до 7 р. 
ув’язнення та 4 р. заслання; Василь Овсієнко засуджений 26.08. 1981 в Жи-
томирі за ч.ІІ ст. 62 за півроку до кінця терміну. – Ред.). 

Амбулаторно в крайових консультативному та онкологічному диспансе-
рі (DS-мастопатія доброякісна, з’явитись на огляд через 3–4 місяці) пройшла 
обстеження. 

Везу купу папірців з DS і рекомендаціями для поліклініки, де немає лі-
карів мені потрібних спеціальностей. (Писав мені Кирило А. (?), що лист ваш 
зимовий десь там довго залежався.) 
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Намучилась і втомилася, але не безкорисно; бумага Емністі Інтернешнел 
до Леоніда Брежнєва гуляла тут. Мабуть, саме це і спричинилося до відправ-
лення мене на обстеження. Збираюсь летіти до Ніколаєвська – це 1 год. 40 хв. 
Реактивним – а звідти вже в свою «Гренландію», якщо буде льотна погода 
(там збирається багато пасажирів і засиджуються в аеропорту й по місяцю і т. 
д. Готель будується, я його бачила торік (у червні), долатиму шлях через 
крижане море 31/2 години в вантажному холодному «кукурузнику». Так я ле-
тіла 3 березня до Хабаровська. 

Подаю клопотання про переведення мене до іншого місця, не чекаючи 
на позитивні наслідки. Юрконсультації знадобилися висновки лікарняного 
обстеження, пішла з листом їхнім до зав. консультативної поліклініки, а він 
присікався, ще не з’ясувавши мети мого приходу, чого я так довго затрималась 
у місті. Ну, і в відповідь сказав: «З’ясую в органів» (?!). Але оперативно, друго-
го дня нарочним прислав ті висновки, вигідно скоротивши, значить, дозволили. 

Дехто з лікарів мені сказав, що лише астма (задуха) могла б спричинитися 
до «відкомандирування» мене в інше місце. А я, хвала Богові, лише цієї хвороби 
не маю. Молюся, кріплю себе, ще буду жити... 

З весною в серці іду в зиму ще двомісячну. Мене гріє тепло далеке всіх 
Вас, і життя нас з Вами чи може бути самітне? 

Будьте дужі, благополучні, весняно піднесені, потискаю руку і струм Ва-
шої, Євгене, сили кріпить мене. Любляча Ваша О.М. 

ЄВГЕНОВІ СВЕРСТЮКУ З АЯНА НА ЗАСЛАННЯ В СЕЛИЩЕ БОГДАРИН, БУРЯТІ 

(З архіву Є.Сверстюка) 

14.04 1982 

Дорогий Євгене Олександровичу, добридень! 
Повернулася в свою «Гренландію» 26 березня. Кілька днів відпочила від 

тяжкої дороги (3 доби чекали льотної погоди в Ніколаєвську, потім 41/2 год. 
польоту «етажеркою», кукурузником). 

Привезла кілька папірців з діагнозами, рекомендаціями, рецептами ліка-
рів – онколога, окуліста, лора, кардіолога, ревматолога, ендокринолога, уроло-
га, невропатолога. Окуліст написала: «бути на диспансерному облікові, ліку-
ватись за місцем мешкання» (?!). Онколог: «мастопатія доброякісна, з’явитесь 
на огляд через 3 – 4 м-ці». В нашій поліклініці немає ні онколога, ні окуліста, 
а, загалом, знаючих спеціалістів. 

Передала доручення юрконсультації написати скаргу про переведення в 
інше місце проживання, з огляду на стан здоров’я. Записалася була на 
прийом в чергу до генерала, крайового МВД, але треба було чекати ще тиж-
день, а зав. крайової консультативної поліклініки, коли я прийшла до нього 
за висновками з листом юрконсультації – виявляється, він мене вже розшу-
кував! – сказав: «Спитаюсь у органів». Їздила я з маршрутним листом! 

Я могла чекати прийому, але набрид той ескорт за спиною, і це, звичайно, 
була б порожня розмова. Клопотання Amnesty International не мало жодного 
успіху, якщо не рахувати, що мене послали на обстеження. Главкомно хвора, 
я не була обстежена ні там, ні тут з липня місяця 1981 р. 
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Самі лікарі в Хабаровську були доволі «стримані», але хвороб серйозних 
в мене набралось чимало, і треба було їх фіксувати. Я набігалась там, втоми-
лась. І все-таки за двадцять днів перебування в іншому мікрокліматі трохи мо-
рально я відсвіжіла. 

Мене чекали листи, і Ваш з вітальною листівкою. Щиро дякую, о, як ба-
гато важить слово людей таких! З Хабаровська я послала Вам, Євгене, пошті-
вку, звідти ж написала кільки листів в світ, і Галі Горбач. В нашій поштовій 
філії немає печатки для зарубіжної пошти (кажуть, десь ділась), тому я не мог-
ла людям відписати. Тепер була ревізія з Хабаровська, обіцяли замовити нову, 
термін виготовлення її – невідомий, мовляв, велике замовлення, бо всіх треба 
постачати (діти, школярі листуються). А тим часом листи мої взяли, пошлють 
через інший поштовий філіал, обіцяли. 

Тут у мене є дві точки дотичні: поліклініка, пошта, так би мовити, транс-
форматор натягування нервів. Жаль часу, який доводиться гайнувати на роз-
кручування їхніх незавидних кляуз. Не дозволили мені в Київ, спочатку шу-
кали мотивів відмови (ви не працюєте, в законі нічого не говориться про 
таких, як ви, потім були підшукали інше, що набрало конфузливої форми 
проти них же, а тоді, розгнівавшись, відрубали: «А нам і не конче говорити 
вам причини відмови». 

Правду кажете, «не даю собі ради з листами». Бо так працює наша по-
шта. По-перше, листи «губляться» (до мене і від мене). Так, наприклад, я не 
одержала листів від свого «краянина» з Бікіна, а другого від Зіновія Красівсь-
кого з Тюменської. (Петро Розумний, член УГГ, нар. 07.03.1926 р. у с. Пшенич-
не Солонянського р-ну на Дніпропетровщині, увיязнений 08.10.1979 на 3 роки за 
звинуваченням у незаконному носінні холодної зброї. Останній рік відбував на 
засланні в м. Бікін Хабаровського краю; член УГГ Зіновій Красівський, 12.11. 
1929 – 20.09 1991, політвיязень у 1948-53, 1967-78, 1980-85, з листопада 1980 
відбував 5-річне заслання в с. Луговой Тюменської обл. – Ред.). По-друге, через 
періодичну нельотну погоду поганий поштовий зв’язок не настроює на напи-
сання листів: вони довго валяються на місці. 

В зимовий період літачки приземлялись в порту на кризі. Цей «аеропорт» 
днями закриють, а дороги до аеропорту за 12 км не зроблено, мости не поста-
влені. Через річку і річечки, що перегороджують шлях до аеропорту, автома-
шини проходять згодом, як висохне. 

Окрім всього, дні течуть, як осіння вода, в хворобах та клопотах дрібних, 
нудних. Проте в моєму становищі така щоденна «зайнятість», може, й краще! – 
Не знаю. Щоб триматись у належному тонусі (все-таки я – пан над своєю само-
тою, а не навпаки), мушу більше вештатись на повітрі. 

І живу, ніби в світі немає ні церков, молитов, ні постів, ні страждань стра-
сного життя... Немає нічого того, до чого прагнеш, чого серце хоче. 

Весна вступає в Аян, і були вже такі провесняні дні, що, даруй мені Боже, 
не відмолюю гріхи, а мугикаю: «Молодому козаченьку мандрівочка пахне». 

Це ж мені, а як то Вам, людям потужного духовно-фізичного здоров’я, 
пута ті стирають щиколотки?! 

Озиваються бандеролями німці, італійці, Нідерланди, а посилками і США, 
пишуть вітальні листи США з підписами. Питаю, де Славко Чорновіл, його 
адреса? Слухаю радіоінформації погоди, а в Якутії жмуть морози, як він там 
зі своїми хворобами? (В.Чорновіл, 24.12. 1937 – 25.03. 1999, п/в 1967-72, 1972-83. 
З початку 1978 р. був на засланні в с.Чаппанда в Якутії. – Ред.). 

Ті, що підходять до кінця, нові – готують їм. 



 203 

Про М.Гориня знаю: цікавились в мене ще в кінці минулого року, а ще 
давніше і про Василя Стрільціва – колеги з Долини питали. 

Ні кінця цьому, ні ради, так здається. Не знаю, як здоров’я Івана Олексі-
йовича Світличного, Василя Семеновича Стуса (на Лук’янівці йому оперували 
виразку шлунку чи кишківнику). (Операція В.Стусові була зроблена 10.10. 1975 
в Ленінграді. – Ред.). А В.Овсієнка на 10+5, здається, в Пермі. Левко Лук’янен-
ко дуже слабує, чула, так само його дружина Надія. 

На все добре, будьмо! 
Ваша О.С. 

ЄВГЕНОВІ СВЕРСТЮКУ З АЯНА НА ЗАСЛАННЯ В СЕЛИЩЕ БОГДАРИН, БУРЯТІЯ 

(З архіву Є.Сверстюка) 

18 квітня 1982 р., Аян 

Дорогий Євгене Олександровичу! 
Вітаю з Великодними святами! 
По-християнськи, в духовному єднанні, прощенні тричі цілую Вас – Хри-

стос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес! 
Ваша О.С. 
(Сверстюк Євген Олександрович, нар. 13.12. 1928. Літературний критик, 

публіцист, один з лідерів шістдесятництва. Ув’язнений 14.01. 1972 за ст. 62 
ч.1 на 7 р. (карався в Пермських таборах), та 5 р. заслання в Бурятії. – Ред.). 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В БІКІН ХАБАРОВСЬКОГО КРАЮ 

(Добірка П.Розумного) 

Липень 1982 

Дорогий Петро Павлович! 
Ви, мабуть, подивовані, що немає відповіді, не здогадуєтесь, що я писа-

ла Вам, і навіть кілька разів, і не кінчаючи відкладала – немає льотної погоди. 
А коли раптом з’являється «вікно» – я не готова. 

Аян перебуває весь весняно-літній сезон у мряці і дощах. В тумані небо, 
низько над селищем літають чайки білі великі, важкі, і скиглять. Небо і море 
часто зливаються в одну сіро-водну пелену. Буяють мокрі трави. Земно-жовто 
в підметах сопок. 

Я виходжу зі своєї хатини в дощ, супутниця Дінка біжить за мною. Су-
сідка єхидно кидає мені: «Вы все цветочки собираете?» Подумки (хоч мені 
хочеться говорити вголос) розповідаю дорогому, найближчому територіально, 
ділюсь без скарг, жалів, нарікань – і так не відчуваю самотності, на яку я при-
речена. 

Отже, я в боргу без можливості віддяки. Я одержала Ваші листи, включ-
но з «медовим», а медова посилка десь залежалась (листи, газети, бандеролі, 
малі пакунки, що йдуть у мішках з Ніколаєвська, заберуть в першу чергу і 
пасажирів, що засиджується в цьому аеропорту). Листи на пошті непомітно 
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промацую, чи «вагомі», і кладу в сумочку втішена; прочитаю, ввечері пере-
читаю вдруге і, хто в мене в гостях, важко сказати, чиї біоструми будуть си-
льніші – не лише віддаль вирішує... 

Рік минулий, рік стихійного лиха, паводку був щедріший на сонячні дні. 
В цю пору жителі підривали картопельку, а цього року картоплі не цвітуть і 
на бадиллі жалюгідні. Я висадила два відра картоплі, і дуже мені жаль змар-
нованого часу і тих моїх трудних клопотів: нічого не буде. 

Побілили хату, полагодили піч – дісталося мені це нелегко. Дні насичені 
трудом, клопотом, потугами різними (замовили з «жіночим» гуртожитком: ле-
жить синів ордер на цю хатину, а я вписана як член родини, є і лист депутата 
до Олеся з цього ж питання: йому так само поселяли суб’єкта, що тепер від-
буває покарання, доскочив на іншому). 

На душі мені стало легше, бо я перестала виглядати погоди. Я не чекаю 
сонця, тепла, я тепер знаю, що тут годі чекати на таку розкіш: із 360-ти лише 
80 днів бувають нехмарними (пересічно). Цей рік ще скупіший, чи не через 
мене, бо мені все життя вітер в обличчя?! 

І хоч перспективність погоди-непогоди мене більше не хвилюють, а зі 
здоров’ям мені кепсько: погано з очима, в’ялить гіпертонія, тіпає мене, як 
прядиво в терлиці, я опираюсь їй зі властивим мені завзяттям. 

Лікар консультант в Хабаровську казала «Людей в вашем воздасте к нам 
вводят под руки». На те вона й лікар-асистент, уродженка Примор’я, щоб ди-
витись на мене з безжальною заздрістю на «людей с запада сохранившихся». 
Хіба їй втямку, як мене «зберігали» чи не все моє свідоме життя, зокрема, де-
сять років на різних «нових починаннях великих п’ятирічок». Щоправда, я 
зберігла свій дух, родинну чесність, лишившись сама собою. В вересні мушу 
вдруге їхати в Х/абаровсь/ку консультативну, погіршення глаукоми мене ля-
кає, очного лікаря Аянська поліклініка не має, літати 1200 км до окуліста на 
огляд – це більше, чим жорстокість. 

Послала свою скаргу, домагаючися дозволу на місячну відлучку, бо я не 
працюю і відпустки «как таковой не положено». Є нове положення службо-
вого користування щодо засланців непрацюючих. Послала, не покладаючи 
жодних надій: відомо, що відпустку засланцям нашим дають без права поїха-
ти додому. Ваш кум так і не їздив? (Сверстюк. – Ред.) 

Мені тепер тяжко, але тепло сердець таких диву гідних людей мене на-
снажує, тримає. Ранком я встаю, після щоденної підбадьорюючої «мені доб-
ре, я здорова, все мине, Боже допоможи, то нічого, що холодно на дворі і йде 
дощ. Хай сонце світить моїм добрим людонькам!» І починаю день заплано-
ваних робіт, ущільнених на повну потужність своїх сил. 

Знічев’я хтось питає ствердно: «А что вам делать?» – вони всі займають-
ся підготовкою до зими, а я ніби поза часом і відстанню, так само і людськи-
ми потребами. Своєю присутністю тут я викликаю у людей «спортивний» ін-
терес: «Ну, а далі як вона буде?» І я «підтягуюсь»... 

А тим часом бігаю щоденно в поліклініку міряти тиск і нормувати його 
самотужки дома, це теж у лікарів, що іронічно ставляться до фітотерапії, ви-
кликає криву посмішку, бо не можуть стерпіти критичного ставлення до ні-
чим непідтвердженого авторитету диплома. 

Отож і в мене трудний робочий тиждень, я люблю суботу, неділю і вечір 
кожного дня, коли зачиняюсь в свій «кріпості» безлюдній. То лише так вида-
ється, що безлюдній: я не сама, не сама, допоки до мене озиваються і мене не 
забувають. 
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5 серпня. Після розмови з Вами, Петре, я вирішила лист незакінчений 
продовжити, сама на себе досадуючи, що я неповоротка стала, що піддаюсь 
хворобам, настрою, на непогоду зважаючи тощо. 

Даруйте мені: дихати тяжко, жити нелегко. Я тепер думаю, як мені при-
дбати, власне, де його надибати кімнатний озонатор – бачила я такий прилад 
у 1979 році, пригадую, що був цей прилад із дослідної серії першого випуску. 
Мабуть, їх випускають тепер. Мені для Аяну він прямо необхідний, буду всіх 
питати, а починаю з Вас, Петре Павловичу, бо Вам щастить натрапляти на 
такі речі, яких ніде немає. Треба ж мені дочекатися амністій, але прошу без 
іронічної посмішки сприймати мій оптимізм, адже я родилася разом з ним. 
Можна сказати, що мені також щастить, правда, зважаючи на моє довготер-
піння, яке вимірюється десятками років. Саме завдяки оптимізму і працьови-
тості я дожила до такого похилого віку. 

5 вересня 1982. Дорогий д. Петре, добридень Вам, мій краянину, засу-
шений до стану тарані! Уявляю, співчуваю і не заздрю на гаряче сонце, якого 
прагну в закутні Крайньої півночі, але сонця щирого та поміркованого, що 
навіть і в снах мене обнімає. Все сняться сутінки, і йду в своєму зимовому 
обмундируванні з застібками наліво, мені важко ступати, бо ніколи не йду з 
порожніми руками, а все з тягарем важким і незручним, волочу, не здогадую-
чись скинуть його геть. 

Вересень радує своїм початком – вчора був хороший день, і сьогодня так 
само. Була і я вчора, як звично тепер висловлюватись, на природі, близенько 
від селища. Брала з собою причандалля до писання і жодного листа не написа-
ла. Від тепла сонячного напала байдужість, розслабленість. 

І сьогодня вийшла я зі свого подвір’я. І пішла вгору стежиною телегра-
фних стовпів, поминувши таких 10. Це була справжня «вилазка на природу», 
бо я йшла зігнувшись, руками за кущі тримаючись, але йшла, а не повзла. 
Розташувалася на крутому узгір’ї і писала на руках, відмахуючися гіллячкою 
від кусючих бурого кольору мух, тобто якась їх різновидність гидка. (Письмо 
було таке, що мусила дома переписувати.) 

Вигріваючись на сонці, – здається, чи не перший раз у цьому році – час 
від часу моє око зупинялось на морському краєвиді темно-синього безмежжя, 
різко окресленого на обрії небом світлим. Красиво, що казати. Але я не люб-
лю моря холодного, непривітного навіть літньої днини. Воно наганяє страх 
своєю безмежністю і глибиною. Вода його не приваблює: ні води напитись, 
ні скупатись, немає на ньому і руху живого, лише час від часу бухта буває тут 
пожвавлена розвантаженням рідкісного теплоходу. Щось підвозять. 

Чуже мені це море. Я не люблю і тутешньої бухти. Тут мене висадили 
третього липня ц. р., а 19-го жовтня звідси відряджала Олеся, а другого вере-
сня три дні стояв теплохід «Луконін», на якому проїздом з відрядження Лена 
моя завернула, щоб побути зі мною кілька днів, але їй не дозволено було зі-
йти на берег. Мої спроби добратися до теплохода на розвантажувальному ка-
тері заборонив куратор, мовляв, приватним особам забороняється користува-
тись катером. Шукайте іншого транспорту. 

Зрозумію, що в цих умовах ніхто б не ризикнув мене перевезти. Три дні 
розвантажувались під пильним оком. З’ясувавши своє право побачитись на 
теплоході з близькою мені людиною, я хотіла зійти до катера, але той пан 
стягнув мене з третьої сходинки трапу – кинулись мені три хлопці на допомо-
гу, зі співчуття. 
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Ні з чим так і повернулась додому. Раптом мені непереможно захотілось 
спати – ніколи вдень не сплю і взагалі не лягаю – такої дивної реакції зазнала 
від тієї нічим не виправданої брутальності. Мусила зажити не гамуючого, а 
збуджуючого: боялась заснути і не прокинутись... 

Вночі в суботу відплила Лена, а я не ходила й до бухти. Тепер я залізла 
на сопку в іншій частині селища, дивлюсь на це море, думається мені, мляві 
почуття жалю, образи приглушені, але болючі. 

Листа пишу вже в хатині за столом. Спускаючись з сопки, трошки по-
шкодила зв’язку лівої ноги, але відчуття висоти і спокою, тиші мене погаму-
вало. Там було тепло, в кущах безвітряно. Я зазнала гарне відчуття свободи і 
єднання з природою. Мій пес Дичка – дуже делікатний собака, посидющий 
сторож, була зо мною, і тут це було дуже доречно. Важко було вилазити на 
гору, важко й спускатися вниз, але я мала величезне задоволення. 

Вернулася з лісу без ягід і грибів, з букетиком листя-гілочок червоної 
осінньої барви, і день цей у мене по-справжньому святковий, – свята неділе-
нька! Вигляд мого «шествія» просився на фотоплівку з підписом: «А я в попа 
обідала». 

Любий д. Петре, не все Вам хвастатися своїми походеньками в Бікінсь-
ких «плавнях». Хата природи всім відчинена. Вона багатоповерхова і безме-
жно лабіринтна та безмежна в доброті і суворості до свого творіння. 

Я повернулася як з безлюдного храму – відлягло від серця, полегшало. 
Жаль, що мало таких днів буває в цьому краї, і мало мені днів відрахо-

вано загалом, хапає за душу жаль на своїх сучасників, співвітчизників – лю-
дей злодіяльних... І многократним теплом озивається серце прибите до спра-
вжніх людей, і є вони, були і будуть завжди. Я щаслива знайомством з ними: 
без них мені жилось би «як всім» (до цього мене навертали, а останнім часом 
докоряли, пальцями тикаючи на праведних). 

Може, Ви одержали мого цінного листа і бандероль з журналом до 1500-
чя Києва? Послала телеграму Вам. Прошу, не беріть з мене приклада в листу-
ванні. Пишіть мені, не чекаючи на мої підсліпуваті каракулі, – обіцяю опану-
вати своїм «настроєм», тобто виключу вплив погодних умов на мій артеріа-
льний тиск, але пошттовий зв’язок залежить від сил небесних. 

Про село Пшеничне склалась певна уява, і хоч мої Старі Санжари (пере-
йменовані в Решетняки) на річці Ворсклі (Ворскло змінило русло, обминув-
ши село за 3 км) вічно живі в моїй пам’яті, я переношусь думками на безвод-
ну висоту Пшеничного, і якщо Бог продовжить мені віку, попрошусь до Вас у 
відпустку. Я вже бреду морем лиха 22 місяці, не рахуючи основного півріччя, 
час дати мені відпустку, якщо зважати серйозно на КПК РСФСР. А ще пле-
каю надію на амністію, якщо вона обмине на цей раз і 80-річних бабусь, то це 
зайвий привід до чергової гуморески. А оскільки я не перестала сміятись, то 
значить і не плакатиму. Що то значить «будь готов»! 

Вересень вже сховався за хмарне небо, а воно похолоділо, на жовтень 
глядя. Час і картоплю величиною з волоський горіх копати. А на ногу поло-
жили тверду пов’язку. Ну, нічого, за тиждень, може, все минеться. 

В попередньому листі я дякувала Вам за листи, мед – гарний мед, нату-
ральний. Раджу і Вам щодня заживати натщесерце, розколотивши приблизно 
80 г в 2/3 стакана води. Випити ковтками повільно за 40 хв до їжі. Саме таке 
вживання меду є лікувальний засіб. За другу посилку олійну подякувала Зі-
новії Ф. (Колишня дружина П.Розумного. – Ред.) і замовила таку другу – ото 
їй роботу знову завдала! 
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Мене цікавить після похудання, який Ви (в сантиметрах) маєте об’єм в 
поясі, бедрах, також довжина калоші і розмір ноги. Не забудьте і про фото-
знімку Вашу. 

На все добре, будьмо! 
Тисну руку з пошаною. О. 
9.09.82. P.S. Принесли Ваш виклик, готуюсь радо до зустрічі з Вами. 

Дякую. 
Примітка Петра Розумного. Містечко Бікін на березі однойменної річ-

ки на півдні Хабаровського краю. Сюди етапували мене у 1981 році до кінця 
строку. Містечко Аян також Хабаровського краю, але вже на півночі, на 
березі Охотського моря. Ми називали його «резервацією» для родини Оксани 
Яківни. 

Першого листа до Оксани Яківни я написав про етапні ордалії і китай-
ців. Мій Бікін за вісім км. від Китаю, ввечері виразно видно китайські елект-
ричні ліхтарі. У Бікіні військових із танками більше, ніж цивільних. На кож-
ному дереві прибито щит із написом: «Воїне! Будь пильним: маоїстський 
Китай за 8 км!». Я детально описав свої тривоги у зв’язку з близькістю гус-
тонаселеного Китаю і дістав першого листа від О.Я., де вона співчутливо 
поставилась до моїх переживань і заспокоїла мене тим, що між китайцями і 
Бікіном все ж лежить річка Уссурі, що це створює для китайців серйозну 
перешкоду. Потім О.Я. описала свої «переваги» перебування на березі Охот-
ського моря, серед снігів і морозів. Згодом з її листів виявилося, що ці «пере-
ваги» були єдиним позитивним моментом у її житті на краю світу. Оскіль-
ки ми були поселені в одному й тому ж краї, то я запровадив термін «краяни». 

Нам би її оптимізму у нинішніх складних обставинах сьогодення! Саме 
сьогодні нам не вистачає слова і діла Оксани Яківни, її авторитету і досвіду. 

ЛІСОВИМ З АЯНУ НА ЗАСЛАННЯ В СЕЛИЩЕ ІЛЬКА, БУРЯТІЯ 

(З добірки Лісових) 

29.08 1982 

Добридень, дорогі, любі і вибачливі мої добродії і діти Віро і Василю Се-
меновичу! (Лісовий Василь Семенович, нар. 17.05. 1937, філософ, увיязнений 
6.07. 1972 на 7 р. та 3 р. заслання за ст. 62 ч.1, у 1979 р. – ще на 1 р. за «дармо-
їдство». 1983. Його дружина Гриценко-Лісова Віра Павлівна, нар. 5.01. 1937, 
філолог, з дітьми Мирославою та Оксеном приїхала до чоловіка влітку 1982 р. 
Повернулися до Києва влітку 1983. – Ред.) 

Прошу, не дивуйтесь з такого кореспондента, що не відповідає на листи 
Ваші, листи, яких чекає як сонця з Аянського неба, одержавши, радіє й ба-
гатіє, перечитує і знов у котрусь трудну хвилину повертається до них... А тих 
хвилин аж надто багато. 

Чимало причин мого «мовчання», а найбільше, мабуть, спричинюється 
до цього місця мого заслання. Аян є закритим і для поштово-пасажирського 
зв’язку – понад вісім місяців сумарно немає льотної погоди. Зв’язок – лише 
авіа, і здійснюється нерегулярно, лише в час «льотного вікна». Писати і кида-
ти в поштову скриньку листи свої, на затуманене небо глядя – ніяк не звикну. 
Моїм кореспондентам легше, вони просто цього не знають, і їхні листи зна-
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ходять Аян, радують мене, підтримують мене в час великої скрути душевної. 
Я не потрапляю вчасно в той фарватер через свою гіпертонію, різні господа-
рчі роботи, що їх виконують чужі руки, коли я попадаю в залежність чужих 
планів тощо. 

Тут не було весни, ні літа, на осінь теж надій мало, бо дуже тяжкий у по-
годному відношення рік 1982. Поліття гірше попередніх років. Я піддалася 
спокусі і висадила три відра картоплі, певно, що з допомогою людей. Це ма-
рні затрати моїх сил, клопоту більше, чим треба, толку ніякого – картоплі не 
буде ні в кого. Весняний день був 31 травня – єдиний день, другий – теплий 
був першого червня, потім повернуло на зиму. 

Зараз розпал літа – це типова осінь для цього закуття географічного. Я на-
рахувала більш-менш теплих, вітряних днів не більше 18. Пересічно тут 280 
днів хмарних, на весну, літо, осінь припадає решта річних. Середня to річна 3, 
4о, зимова – 27,7о. Додати треба, що клімат морський (крижаного моря), вітри 
штормові, вміст кисню на 40% менше нормативного (32 – 34). 

1979 рік був досить лагідний. 80-й – рік неспокійного сонця, 81-й – сти-
хійне лихо (паводок), 82-й – рідкісно тяжкий рік – сонця ще менше, ніж то-
рік, словом, все життя для мене вітер в обличчя. 

Тепер мені стало легше: я перестала чекати погоди, нарешті я збагнула, 
що не можна чекати того, що не властиво для цієї географічної точки і що 
саме тому вона мені призначена. «Хлопцям» не відмовиш у винахідливості 
гаспидській. 

Мені було обіцяно, що там, куди мене повезуть, росте кульбаба і кропи-
ва, але і цей «продукт» визрів лише 20 червня. Так глузують з моєї прихиль-
ності до фітотерапії. Між іншим, є тут пижмо, деревій. Женьшень, корінь, десь 
люди копають. Трави мені присилають, справа не в цьому. 

Три дні тому вперше привезли капусту, давали по два качанці, хто встиг 
взяти, бо на всіх не вистачило. Навігація відкрилась вже більше як 50 днів, 
але свіжих овочів щось не везуть. 

Я готуюсь до зими. Побілили хату, полагодили піч (а вона однак ди-
мить), порубали дрова. 

Весну перенесла дуже тяжко, страшно думати про наступну. 
Написала заяву в вищі інстанції дозволити місячну відлучку – є нове по-

ложення службового користування про «неработающих ссыльных», яким за-
боронено виїзд, бо це є засіб заохочення до добросовісної праці і хорошої по-
ведінки. Написала, щоб нагадати про себе, не сподіваючись на успіх. 

Адміністративно-виборний апарат міняється тут що 3 – 5 років; рік ста-
жу зараховується за 2, призначеним фахівцям та іншим трудящим по конт-
ракту рік за півтора, з північними надбавками, різними пільгами тощо, урахо-
вуючи суворі кліматичні умови. Отже, мої 5 дорівнюються 7,5 років і навіть 
більше, оскільки я позбавлена права виїздити з метою оздоровлення (кожні 3 
роки їм надається право безкоштовного проїзду, годі говорити про безкошто-
вні путівки в санаторії). Мабуть, хтось захистився по темі вибору спецмісць 
заслання з урахуванням «тяжести преступления». 

Ви не занудились читати мій «трактат» замість вибачення? Ставлю крапку. 
Не можу поскаржитися на цілковиту самотність – капають листи з доріг 

далеких радіальних і відбитком цілющим з серця власного мого довго пломе-
ніють в пристанищі Аянському. І живу від листа до листа, додаючи свої спо-
глядальні асоціації з минулого, часом втішні та розпачливо тяжкі, як саме 
наше життя. Хіба в цих умовах можна обмежитись мені чарівним слівцем 
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«дякую» в адресу моїх рятувальників?! Йдеться не про елементарний людсь-
кий обов’язок щодо літніх людей (це ж не в Скандинавії: я чую по радіо чи-
тають цикл лекцій на тему: «Плече друга поруч тебе», хоч мені марні спроби 
його тут шукати). (Могло бути й гірше, якщо звернутись до часів кандальної – 
місцеве населення окраїн втікачам чого тільки не творило). 

Отож, я залишаюсь боржником всіх Вас, і не віднині, а з тих дуже давніх 
і добрих часів, як тепер вони здалека виглядають, коли до мене повернулось 
відчуття щастя. Де б я могла «жити так, як всі», як то мене повчали мої дав-
нішні попечителі останнім часом, наступаючи на п’яти. 

Один з далеких кореспондентів процитував мені Л.Толстого: «Совер-
шенно неразумно измерять жизнь только по ее продолжительности, может 
статься, что несколько месяцев, отпущенных нам еще прожить, гораздо важ-
нее, чем все ранее прожитые годы». 

Мені дуже важко жити в цих нелюдських умовах, але я ще себе не виче-
рпала і не впадаю в відчай, хочу жити. 

Останні Ваші чотири листи (два Віриних, два Василевих) були дуже до-
речні, необхідні – я вмію затримувати довго в серці своєму Ваше щире і доб-
ре – Дякую Вам! Наговорилась, набулася з Вами, перебираючи купу Ваших 
фотознімків. Як добре, що Віра їх прислала мені. Ви обоє тут неповторні, як 
неповторні Ваші настрої на землях Бурятії далекої. (Збережіть негативи, їх 
можна віддрукувати краще в ательє). Я сама неначе стояла на тому мосту не-
видимкою і довго дивилась на кожного з Вас з болем у серці. І при всій Вашій 
скромності мої думки, порівняльні аналогії про Вас могли б Вас і не здивува-
ти. Як не дивує людей правда, що їм відкривається вона. 

Кажеш, Віро, що «не пишеться», хоч часто згадуєте мене. Це так зрозу-
міло: спутаному важко ходити. Треба шукати ту невиразно-порожню форму, 
і блякне думка скалічена, що до неї важко звикати. 

Найчастіше всіх Вас згадую я. Удень – принагідно. Люблю вже в ліжку, 
скидаючи з рахунку ще один день беззмістовний і трудний, прожитий, повер-
таюсь думками до Вас всіх. І як доречні тут фотознімки: вловлюючи настроє-
ві вирази, вони підсилюють, реалізують уяву мені про кожну серцю дорогу 
людину. 

Писала В.П. Драбата, що бачила тебе, Віро, з Миросею, яку ледве впіз-
нала. Я так само її на фотографії – виросла дівчина. А з Оксена більш вираз-
ного фото немає? Не журіться ним – вискочить цей хлопчик, я в нього вірю, 
він внутрішньо обдарована дитина, але рано зачепила і його тяжка недоля і 
затормозила, але це минеться. (Донька Віри Лісової Мирослава, 1966 р.н., син 
Лісових Оксен народився 22.07 1972 р., через два тижні після арешту бать-
ка. – Ред.) 

Оксенчику, я поміняла свою експозицію над ліжком після побілки, щось 
ти маєш прислати мені нове. Але не квапся, подумай перше, на що ти спро-
можний і чого мені бракує в моєму Аянському житлі, оте й намалюй. 

Рада дуже за Славцю, її успіхи в навчанні, їй теж буде важко зі вступом 
до виш’у, словом, проблеми нові вже на порозі. 

Не силуй, Віро, Славу мені писати, хай вона трошки підросте. 
А тебе, Віро, прошу писати в об’ємі поштівки, принаймі, але частіше. 

Я дякую Василю Семеновичу за критично-літературні зауваження щодо про-
зової творчості Т.Шевченка. При цьому я згадала відповідь нашого велоси-
педиста, учня 9-10 класів школи ім.Кобзаря, в 1970 році. Вимогливий критик 
ухилився від прямої оцінки художньо-прозової творчості поета. Мовляв, сам 
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автор, натякаючи на невисоку оцінку художньо-прозового доробка свого, під-
писався псевдонімом Тарас Дармограй. Через 3 – 4 роки він зажадав перечи-
тати прозові твори його. Мені пощастило придбати їх в букініста, але дорога 
«Книга – поштою», довга, всюди водяться хапуги, не виключено і інше. Мав-
пуючи, я заходилася читати, читала з захопленням, але мене, напевно, більш 
вразило б, якби я читала в перекладі рідною мовою, – час здійснити такий 
переклад. Ставлення до прозової творчості Тараса Шевченка визначив Пань-
ко Куліш, хоч його, між іншим, сварять і за це, замовчуючи ту ситуацію, яку 
П. Куліш виправдовує. Ту лекцію в школі оригінальної постановки: питайте, 
а я буду відповідати – я записала, але «на зберіганні» опинилась там магніто-
фонна стрічка. 

Мабуть, Василю, Ви й не сподівались, як мене глибоко заторкнуло, бо-
льовою реакцією відгукнулось цікаве, хоч і нелегке життя, насичене змістом. 
Пожива духовна мене цікавить, не скупіться. Через свою хворобу очей я чи-
таю мало, в кіно ходжу зрідка, а з укороченням дня і зовсім не переступаю по-
ріг клубу – повертатись додому мені треба з допомогою, а дружнього плеча – 
немає. 

В цьому глухому закутні через поганий авіазв’язок мусолять одне і те ж 
по кілька разів, окрім всього, і вибір надто обмежений, специфічний. 

Я покладаю надію на зміну свого становища до Нового року, а всі зневі-
рені іронізують, – хіба ж то погано: вкладати в ту «презумпцію» розумне і доб-
ре на 60-му році?! (СССР. – Ред.) 

Відкопала, що я засуджена «в противоречии с указанием Пленума Вер-
ховного Суда РСФСР № 11 за 1964 год» (може, і наш суверенний Верховний 
Суд УРСР таке має!), что «нецелесообразно применять ссылку к тем лицам, 
которые по своему физическому состоянию (престарелые, инвалиды) не мо-
гут обеспечить свое существование личным трудом». 

Не знаю, для кого це пишеться?! В червні мені куратор накрутив, що хо-
тіли з моєї хатини жіночий гуртожиток зробити, підселивши до мене моло-
дицю, аліментщицю чотирьох дітей, тобто на моє утримання під її опіку. 

Олесь полагодив розвалюху власним коштом і силою нічийну, зняту з 
балансу, а господарі знайшлися, всупереч Положенню про гуртожитки, з іг-
норуванням ордера, на Олеся виписаного, а мене туди вписали як члена ро-
дини. Дякувати першому секретареві – припинилось, не знаю, як надовго. 
П’ятий РОВД казав, що «подселяем такую же ссыльную, как и вы», ось як! 
Хтось підганяє мій кінець – мало суворого клімату крайньої півночі, якою і є 
п. Аян, віку похилого і купи хвороб, з краєм пов’язаних, «підживили» мій роз-
мірений біг фінальний, підкрутивши нерви до краю. 

Вібрують стіни, як зачиняю двері, і вікна протерті дивляться в похмурі 
дні цього краю, але краплі дощові стікають по дахові, лишаючи стелю сухою... 
Я все чекаю, як чекала ціле життя. 

Тепер я змагаюся зі своїми хворобами, набутими в ці два останніх роки: 
страждаю через кисневе голодування, бо через непогоду, дощі днями з хати 
не виходиш. 

Дома у мене також невесело, думаю, що Віра заходила, знає більше за 
мене. Сьогодні Олесь прислав телеграму, що приступив до роботи, Дзвінка, 
діти хворіють. На листа ніхто з них не спроможеться, а мені сниться той наш 
куток, сад, дерева... 

Про киян нічого не знаю, за винятком Бориса Дмитровича Антоненка-
Давидовича, що хворіє, був у реанімації, мабуть, після операції з очима, до-
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кладно не знаю. Щось там на роботі у Зиновія Антонюка, звільнений, Світла-
на Кириченко не озивається, а чим скінчилося у Валерія Марченка, чи зміни-
лась адреса у Алли Марченко в зв’язку з обміном? Нічого не знаю про Василя 
Стуса, як його здоров’я? Як наші в тих місцях? (Антоненко-Давидович Борис 
Дмитрович, нар. 05.08. 1899, п. 09.05. 1984, п/в 1934 – 1957; Антонюк Зіновій 
Павлович, нар. 1943, інженер-хімік, арешт. 12. І. 1972, 7+3; Кириченко Світ-
лана Тихонівна, нар. 31.10.1935, філолог, дружина Юрія Бадзя; Марченко Ва-
лерій Веніамінович, член УГГ, нар. 16.10. 1947 – 7.10. 1984, журналіст, член 
УГГ, п/в 1973-79, вдруге заар. 21.10 1983. Помер у тюремній лікарні в Ленін-
ґраді 7.10. 1984; Стус Василь Семенович, член УГГ, нар. 7.01. 1938. П/в 1972-
1979, вдруге заар. 14.05. 1980, загинув у карцері табору особливо суворого 
режиму ВС-389/36 в Кучино Пермської обл. уночі проти 4.09 1985. – Ред.). 

Пишіть про себе, Віро, частіше і довше тобі треба бувати в Києві, як на 
мою думку, а як Слава скінчить школу, треба щоб жила дома. 

Давно писав мені Ваш сусіда (Мабуть, Євген Сверстюк. – Ред.), лишив 
без відповіді мого листа, мабуть, десь «загубився» чи мій, чи його. Оце саме те, 
що їм імпонує, тобто «работа на уровне». 

Писала Надійка Світлична в надії, що «десь зустрінемося на цій землі». 
Старий хворіє, а вона в нього черпає сили і надії. (Це, мабуть Петро Григо-
ренко. – Ред.) 

Кінчаю листа, а на дворі не дощ, а злива, це в день 29 серпня, в літній 
день, а попереду осінь, зима... 

Бачила я Ухту (800 км від Воркути), жила в Іркутській обл., в м. Краснояр-
ську, але такого страхіття не бачила! Цікаво мені, як у Бурятії? 

Чи знаєте Ви адресу Славка Чорновола? 
Посилаю дві стереолистівки дітям на вибір. 
Бувайте здорові, щасливі, до зустрічі. З пошаною О.М. 

СЕРГІЄНКАМ У КИЇВ З АЯНА 

(Архів О.Сергієнка) 

№2, 27 вересня 1982 

Мої добрі, кохані діти, добридень! 
Сьогодні вітер – зі скрипом розхитує дах моєї хатини убогої, періщить 

дощ студений. Осінь обертається зимою ранньою, і німіють уста вітати її ра-
дісним окликом: «Здрастуй, зима!» 

За ніч видуло добре натоплену хату. Я встала. Масажним рухом спецщи-
тки своєї розтерла неміч вечірню, випила кухлик питва медового з калиною і, 
озиваючись до Вас думкою, серцем взялась за перо. 

Думка вільно снує плетиво листа до найрідніших кровних моїх, до дітей, 
внуків моїх. Могла б укласти листа зовсім відповідного настроям і почуттям 
моїм, але ж вони не є ні лірикою, домислом, абстрактністю. Як відомо, реаль-
ність не всюди і не завжди доречна. Як дивовижно недоречне моє перебуван-
ня тут і все, пов’язане з ним. 

Підбадьорливо, з посмішкою доброю озиваються до мене в листах, пита-
ючи, що мені потрібно до зими, «хоч амністія вже й недалеко». Акт амністій-
ний в уяві моїй не пов’язується зі знаменною датою, це – бусинка форми не 
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доскональної в безкінечній низці Добра. Віра в Добро завжди поруч зі мною 
йде, власне тому я долаю шлях тяжкий, пильно вдивляючись у ту далеку кра-
пку, мінливо мерехтливу, вабляче незгасаючу... 

Отже, зрозуміло, зневіри чи розпачу не піддамся, якщо очікуваного не 
буде цього разу. Сухо в очах. Посміховисько паде на інших, не бракує мате-
ріалу для дошкульних пасажів злих і нерозумних проти самих себе. 

Я вільна над собою, лишаючись невільною перед законами Природи, 
Матінки мудрої, великої. Що Бог дасть; що громаді – те й бабі, приймаю з 
покорою, безтрепетно... Не зігріта ні весною, ні літом, осінню, бо не було їх. 

Не було навіть тих пересічних 80 днів, що припадає на ці три сезони в 
цих суворих кліматичних умовах Аянського закутня. В балансі рівноваги 
1982 рік, рік далеко гірший за кілька попередніх. Побачимо, що скаже зима, 
але і без стихій мені всього досить по зав’язку. 

Розвиднилось, вітер ущух, туманом підступило близько, заховало діда 
Лендора (Гора над Аяном, 900 м. – О.С.); перед вікнами голубіє вже заселе-
ний двоповерховий цементний будинок, 12-квартирний. РСУ будуватиме са-
рай на 12 відділків, на «моїй» садибі від рогу вуличного, потягне далі. Ще зиму 
тут маю зимувати. Клопіт з дровами (полінища), треба, щоб уціліли, мені самій 
подбати про перенесення їх ближче до хати, компактніше, вгору. Це складно. 
Звільнити і відремонтований сарай. Я знаю систему таких будівництв (жиль-
ці всі без дров, будуть завозити, коли стоятиме будівля для зберігання). 

Вже б я поїхала в консультативну клініку, але не можна. І конче треба, і 
не можна. За планом хатина йде на знос: дуже кортить мене на сніг. Ніколай 
Григорович (Кагебіст. – О.С.) сказав, що «ні», може, заспокоїв, у всякому разі, 
становище нестабільне, але ж і я не вічна, і час не зупиниш – «День веде». 

Зафіксується в очах наших ця хата надовго, сину! Але це не гірше – це 
наслідок, гірше, що не маємо власної. Гарно Василь Земляк (є в моїй бібліо-
течці один з його творів) написав про Довженківський сад – читала уривок 
«Люди мого міста» в журналі «Дніпро» до 1500-річчя Києва: «Сад його – не 
вічний, хто насадить, поновить?» 

Маленький відступ. Попалась мені до рук книга «Писатели Англии о ли-
тературе». XIX–XX вв. Сборник статей. Перевод с английского. Москва, «Про-
гресс». 1981 г. 20,0 экз.. У тому числі: 

Г. Джеймс – Иван Тургенев. 
С. Моэм – «Братья Карамазовы» Достоевского. 
Дж. Олдридж – Лев Толстой. 
Вульф – Русская точка зрения. 
Ця книга в перекладах буде продовжена, а також «Писатели Франции о 

литературе». Так можуть написати тільки англійці. Вульф: «В какой степени 
мы можем полагаться на самих себя, на то, что мы ничего не извратили, ни-
чего не приписали, не внесли ложных акцентов». Оце такий підхід! 

В продажу ти її не дістанеш. Може, в бібліотеках. Варто знайти і пере-
читати: такого задоволення ти давно не мав. Простеж наступні серії, читайте 
з Дзвінкою, внесіть у розклад дня щоденні читання, бодай найкоротші. Де-
кламуй дітям, дружині – я почую і мені буде радісно: найбільше я любила те-
бе в час твоїх артистичних виступів і перевтілень. Тому і відмовляла йти в 
медінститут, замість театральний. Сторінка гумору? – Смійтесь. Тетяна Івані-
вна Цимбал казала, що мені треба було танцювати, до 50-ти могла б, така ле-
генька. Не уклалося нам з тобою: то неправда, що людина коваль свого щастя, 
хоч я мала неабиякий характер... 
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На дворі ллє, як з відра, і мені з Вами, Дзвінко, Олесю, розмовляється. 
Часто я Вас бачу і чую – так живо вас уявляю за всіма вашими клопотами і 
розкладом невідкладних робіт щоденних. Трудно, важко, але Вам світить сон-
це з неба Київського. Не гримай Дзвінко, Олесю, слухайся і хутчіше повертайся! 

Дивлячись здалека в вашу хату всередину, я мугичу на голос Олеся 
слова М. Старицького: «Не сумуй, моя зоре кохана, нишком сліз не втирай 
рукавом, чи ж я винен, що скрутонька зрана опрягла нас тяженним ярмом. 
Нас вона з рук не пускає, не дає і розпростать спини, не сумуй, моя зоре коха-
на...» 

Пришлють для Олеся борсуковий жир, попий його, Олесю! Тебе, Дзвін-
ко, прошу пийте ліки, що я прислала, особливо трави гамуючі давай Олесеві. 
У Вас там, може, важко дістати корінь валер’яни, напишіть, і я пришлю. Вза-
галі, почитайте Василя Кархута – фітотерапія вже сама за себе сказала людям 
доби технічної революції. 

Обидві посилки одержала 17 квітня, велику – по дублікату, отже, без 
єдиного твого слова, чи щось ти там писав? В телеграмі писала на десерт – 
листи, фотознімки часто туди-звідти, тексти телеграмні спотворюються. 

Запитувала я Дзвінку, як розуміти її телеграмне «но лучше». Не могла ви-
тлумачити. 

Сердита на тебе, Олесю, що часник і цибулю положив разом з ніжною 
оболонкою перцю – було потовчене місиво. З перцю небагато вибрала неушко-
джених екземплярів. Сушила цибулю, часник, останнього було чимало цибків 
уже очищених – розкисли в перці. Мила, сушила. Перець з’їла – він діє як ла-
зике (?), я так хотіла перцю, власне, це потреба мого виснаженого організму. 

Примовляла, тобі адресуючи: «А ще сопромат вивчав». При цьому нага-
далася мені твоя єдина посилка в Іркутські табори... Поки вона дійшла, то всі 
паперові кульочки зносилися, і цукор, пшоно, борошно перемішалися. Нічого 
не пропало, виварила, з’їла за свячену паску, вихваляючись своїм сином сво-
їм колегам. 

Купи у сусідів з дерева грушу «Беру» зеленою, в дорозі достигне, цибулею, 
часником забезпечена – в льоху і в хаті зберігається погано, росте. 

Мелісу – попила. Чи в аптеках буває вона? 
Катахром мені край необхідний – про це я докладно писала в попере-

дньому листі №1. 
Диспансерно хвора глаукомна, я позбавлена консультацій лікаря-окуліста, 

годі говорити про лікарський нагляд загалом. 
А ось ще риска з того побуту, тобі добре знаного, сину, і все ж таки від-

мінного. 
Надсильним зусиллям намагаюсь наблизити свій побут до стану терпи-

мого. Хату побілила, піч підлагодила, бо почала куріти. Такий-сякий лад; справ 
офіційних вистарчає, не встигаю зробити найпотрібнішого. «А что вам дела-
ть?» – чую, а з прогулянки йдучи, репліка: «Вы все цветочки собираєте?» По-
вертаюсь дощем скупана, вітром вишарпана, але «гуляла», дихаючи, плечі роз-
простувала назустріч ще гіршому. 

Вибрала картоплю, на відрі пересовуючись (підвернула ліву ногу десь зо 
три тижні тому «гуляючи», тепер набряки, ходжу в бинті еластичному) – лю-
ди внесли до хати. Врожай кращий, ніж я сподівалася – найбільша в качине 
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яйце, середня – куряче, дрібноту Дикій варю (привчаю її до цього ім’я – реагує, 
бо де ж то християнським ім’ям собаку кликати?). 

Вже доба минає, а циклон не вщухає і качає мою шхуну, кроквами по-
скрипуючи... Цілий день дома сиджу. Приходив котрийсь із моїх нових сусі-
дів дрова позичити – відмовила. Навколо від будівництва трісок та обрубків – 
нахились і візьми. Ні, рубаних хоче, зі штабеля. Торік цілу осінь я збирала 
відходи. Топила, складала, сушила. Здала страшно в силі і моці своїй. Порі-
внюю, і аж самій легко робиться. 

Вже другий тиждень лагодять дизель; свічки горять, як в страсний чет-
вер, блимають, кидають довгі тіні і гаснуть через ґноти, якось не згораючи. 
Дві свічки на столі освітлюють невелике поле листа до Вас, і я попадаю в 
клітинку, намагаючись «каліграфувати» підсліпувато. Так захопилась, аж за-
гляділа в сусідів світло електричне. І вже рай! Хоч шхуна моя тріщить, купи 
тримаючись, дощ заливає. Пішла за дощовою водою, бо бочка порожня. В тем-
ноті облилась водою, знімаючи з піддашшя відро. Передяглась, обсохла. 

Страшенно заторохтіло на даху, неначе димар покотився – іду зараз по-
дивитись. Ні, стоїть, а щось звалилось. На дворі страховисько, і не горить ла-
мпа на стовпі. Дика моя мовчить – лежить в повітці і не сьогодня-завтра під-
кине мені клопоту, шукай охочого акушера за питво. 

В сінцях перших протікає дах, а там мій врожай стоїть, кругом все за-
ставлене. Ой, не моторна твоя мама, чисте тобі незграбисько сліпе, криве, під-
тягнуте. 

28.IX. Вівторок. Брали вночі дрова топити ту цементну квартиру. За-
явила міліції – в цьому будинку живуть два міліціонери, вони дрова привезли, 
решта якось перебиваються, чекають, коли побудують сараї. 

Дрова під замок я не можу сховати, піймати злодія за руку так само. Паро-
ве опалення в порядку, але щось з котлами – не вистачає пари на всі об’єкти, 
підключені до нової котельної установки. 

Не можу знайти людей скласти нову «поленницу». Знов-таки, треба з’ясу-
вати в РСУ глибину майбутніх сарайчиків, отакий маю клопіт. Погода сього-
дні без дощу, вітру. Я ледве ногами дибаю, тиск нормальний, мучать нирки, 
серце. 

29 вересня. Середа. Знову за ту «поленницу», шукаю людей, щоб ком-
пактно укласти і здати під РОВД. Направлення мені готують до Хабаровська. 

Минає місяць з часу посланої мною заяви про дозвіл на відлучення – без 
відповіді. Пошлю телеграму-запит. Вчора послала тобі також. 

Сьогодні погода холодна, з вітром, розгодинюється – чекаю на вікно по-
вітряне листівку – листочка чекаю від Вас, від добрих, зайнятих, переляканих 
людей. Зрозуміло, аж пір’я летить. І все запросто, безвідповідально сьогодні. 

Як мої внуки ростуть? Кволенька Оля? Я в своєї мами була найслабшою 
дитиною, але затята і непосидюща. Доглядом на природі, повітрі можна ско-
ректувати, але ж ясла – то западня. Ми були б з нею все на дворі, Оля – в до-
гляді... Так не пускають... 

Пиши, Олесю, не підсумки-висновки, а живі картинки щодення. Пово-
дження, різні прояви визрівання і нарощення всього того, що зветься харак-
тером індивідуальності дитини. Хіба ти не усвідомлюєш, як для мене це важ-
ливо? 

Дзвінка хора, виснажена, втомлена, я це знаю, знаю, що вона вміє раціо-
налізувати і ущільнити необхідні роботи, вчись у неї, допомагай їй. 
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Не гримай на Устимка, не кпинь, не кепкуй, принижуючи його людську 
гідність. (Отаке, тобі властиве, на мене особисто впливло погано, нищівно.) 
Устимко – лірик, з тонкою нервовою конституцією, з ним поводитись треба 
вдумливо, без поспіху. Завжди пам’ятай, що друга думка – краща. Помовч, 
дай собі час до роздуму: зіпсуєш щось в стосунках – не виправиш. 

Де Ваші фотографії групові і в різних варіаціях? Устимко живий в моїх 
спогадах малим, який, мій коханий хлопчик, тепер?! Олюню зовсім не уявляю. 

Як твоє здоров’я після лікування, годі ковтати ті таблетки! Чи прислали 
для Дзвінки муміє? Де ти працюєш, власне, чи підшукуєш собі фізично лег-
шу роботу? 

Що читати я зараз маю, пізніше, прошу, з поем Л. Українки і її поезії. 
Словники мені прислали. 
Пошукай: 1) спіраль для електроплитки; 2) катахром для очей – краплі 

фінляндські; 3) мелісу. 
Цілую, обнімаю Вас, будьте здорові, дужі, добрі, спокійні, розсудливі. 
Ваша мама О.С. 
Лист на восьми сторінках. 

ЛІСОВИМ З АЯНА НА ЗАСЛАННЯ В СЕЛИЩЕ ІЛЬКА, БУРЯТІЯ 

(З добірки Лісових) 

24 жовтня 1982 

Добридень! 
Мої дорогі, кохані діти, Віро, Василю, Оксенку, Миросю! 
Вітаю Вас з зимою, ще з одною в Бурятії, скільки їх ще таких? 
Дай, Боже милосердний, щоб вона була для Вас всіх останньою зимою в 

тій землі непривітній, що завжди буде краяти ваше серце болем туги... 
Дякую за солодку посилку з краю Алтайського, так сумно нами завжди 

буде згадуваного... 
Хіба при цьому не згадаєш пророкування Михайлини Коцюбинської в 

1972 році 28 червня (після суду Олесевого). Вже по цьому, другому, можна 
було прогнозувати фінал. Виходячи з Льолею (Леоніда Світлична, дружина 
Івана Світличного. – Ред.) від нас, Михайлина звернула увагу на ті два великі 
камені в дворі (Самійленкові): «Ой, буде кому, буде пам’ятники ставити!» – 
тихо сказала, з гіркотою, та я не могла тоді розділити її песимізм. Аж тепер ба-
чу виразно опуклість тих «накреслень». Чи з кінцем цього суворого віку світ 
покращає? 

Мені забракло оптимізму аж ось коли, та не забракло жадоби жити, і не 
під ноги, а вгору дивитись високо, піднявши голову сиву назустріч новому 
дню, веселому. Красі, подарованій людям всемогутнім Творцем. Кланяюсь 
Йому і дякую! Славлю і тих, що з позитивним зарядом добра ідуть, щедро 
наснажуючи інших, таких обкрадених, убогих! 

У мене вже зима! Постукало вітрами штормовими ще 27 вересня, всією 
хатиною потрясла (труба похилилась, ковпак геть знесла, вібрацію стін заліз-
не ліжко віддавало). Через три дні зима випала і розтала. 



 216 

А за п’ять днів, цілу добу пурга несла. Навколо побіліло, а верхівки со-
пок вже давно і білій шапці красується. Розтавало в долині. А 21/Х добу була 
жахлива злива з вітром сильним, здавалось, що кінця цьому не буде. А ранок 
22/Х – ріже очі, іскристий сніг під сонцем холодним блищить. Небо випого-
дилось, молодик сміється, світиться огнями на морі вантажний пароплав і я 
дихаю, сама в небі зорі лічу... Цвітуть в хаті хризантеми, троянда першим 
пуп’янком радує і Ви всі зі мною в серці моєму довіку. Будьте такими, якими 
Ви багатими створені. Ваша бабуся. 

Дивись продовження, арк. № 2. 
Посилаю тобі, дорога Віро, дві пари чобіт, рада зробити тобі хоч таку 

матеріальну послугу. Ще більш була б задоволена, якби вони тобі прийшли 
по нозі за потребою і хоч відносно за смаком. 

Чорна пара, № 40, чеського виробництва, мабуть, замінник шкіри – ма-
затимеш касторкою, щоб не промокали. Це тут є в продажу. Друга – мені На-
дійчин дарунок (Світличної. – Ред.) За розміром вони добрі на тебе, але вузь-
куваті. Носитимеш в більш теплу погоду без вовняних шкарпеток. 

Знаю, що то є опинитись без взуття – твої чобітки ношу в теплішу погоду, 
а на зиму мене забезпечила стара мати з Долини (Стефанія Петраш, дружи-
на Петра і мати Василя Січків, членів УГГ, політв’язнів. – Ред.). Альпіністсь-
кими на паралоні, верх – тонка непроникна для вологи шкіра (лайк), комбіно-
вана червона з синім. І старі, і малі дивилися, поки не звикли, а я не потурала, 
що я одна в таких чоботях, як і одна в такому становищі. 

Отже, прошу, не турбуйся – в такому становищі мені нерозумно планува-
ти надовго: становище нестабільне. Щось нове замишляють, чи не олімпіадний 
варіант? (Рік Московської 1980 року Олімпіади обернувся новою хвилею полі-
тичних арештів. – Ред.) Зрозуміло, що десь мною добре дошкуляють. Але ж ми 
на те і є ми, щоб не зважати – «собака гавка, караван іде». 

З самого початку хотіли обійтися без того церемоніалу-фікції (Психіат-
ричної експертизи. – Ред.), а просто – «туди». Сказав своє авторитетне «ні» 
Безпальчук (завкафедрою психіатрії медінституту). Дві науково-дослідні ла-
бораторії обслідували. Одна висловилась: «Дай Боже так кожному з нас». 
Друга: «Це є індивідуальність». Записи хороші. Ставка – на вік. А я адаптува-
лась тут – даю раду. Не втрачаю інтелект. Але я хворію – атмосферні перепади 
мені дошкуляють добре. Хтось (КДБ. – Ред.) втрачає терпіння, киваючи на 
старшу п’ятьма роками сестру Віру. 

Тутешні медпрацівники прихильність мою фітотерапії розуміють по-
своєму, іронічно посміхаючись. Колись я тобі розповідала, Віро, що в 1965 
році (У 1967. – О.С.) хірурги онкологічного науково-дослідного інституту го-
тували мене на операцію для видалення всього шлунку (рентген виявив полі-
пи), а я виписалася. Оце таке! 

Так, у посилці шлю 4 листки на 0,25, до 100 г рожевого махеру Славі на 
шапку. Хлопчику моєму, Оксенові – нічого матеріального, але він і Устим зав-
жди поруч в серці моєму – я вірю в цих дітей наших, що вони будуть гідні сво-
го часу. Рада дуже успіхами з вивчення мов Оксеновими – це хороша, здібна 
дитина. 

Василю, голубе, я зашпорталася своїми господарськими справами і так 
безпардонно затрималася з відповіддю тобі – не цікавий з мене кореспондент, 
вибачайте! Зіновію – нема що відповідати – вчинок його логічний, зрозумілий, 
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але чи можна життя своє за безцінь марнувати? Чи не гріх? (Це, мабуть, про 
нове ув’язнення Зіновія Антонюка. – Ред.) 

А Зенко дуже переживає за Олену – її добре смикають, в цинічний спосіб 
знеславлюючи (дивись газету). (Подружжя: Зіновій Красівський та Олена 
Антонів. – Ред.). А я амністії чекаю, ну, не наївність? 

Дорога Віро, треба частіше додому навідуватись! Чи ти десь працюєш 
так, щоб могла наїздити? А чи Славця могла б вчитись, живучи дома біля 
своїх? Вона ж доросла, здається, кінчає школу в 1982-83 навчальному? А як 
там Рая, Микола Данилович (Подружжя Руденків. – Ред.). 

Плахотнюк Микола одружився через установу, чи як було організовано? 
(М.Плахотнюк, заар. 12.01. 1972, одружився з сестрою В.Чорновола Вален-
тиною. – Ред.). 

Твоїми очима і я глянула на наш столичний град – ота реконструкція 
Гірки Володимирської і біля філармонії, чи не за проектом О.Довженка? 
Щось схоже писав В.Земляк в уривку «Моє рідне місто» (не ручаюсь за точ-
ність назви) в ювілейному журналі до 1500-річчя Києва. Мої любі, дорогі, хай 
Вас Бог береже, на все Вам добре, обнімаю, цілую. 

Ваша О.М. 

НАДІЇ АНТОНІВНІ ПАРУБЧЕНКО ( МАТЕРІ ЮРІЯ ЛИТВИНА) В С. БАРАХТИ 
ВАСИЛЬКІВСЬКОГО Р-НУ НА КИЇВЩИНІ, З СЕЛИЩА АЯН ХАБАРОВСЬКОГО КРАЮ 

(Архів О.Сергієнка) 

3 грудня 1982 

Добридень, дорога Надія Антонівна! 
Дякую, листа одержала. Мені дуже жаль, що ми з Вами не можемо пороз-

умітися щодо бандерольки. Все я знаю, і що любить Юра, і що йому потрібно, 
відомо, але я виходила з таких міркувань: що дозволено, і, по-друге, – калорій-
ність і вітамінність. 

Що ви пишете? Які оселедці? – Я послала кетову ікру і цукерки, ще й 
написала, що ікра містить як калорії, так і вітаміни. Це великий дефіцит, діс-
тати майже неможливо. Ті цукерки так само, але їх посилати без папірців, у 
целофані. Все продумано, а Ви, як Таміла (Матусевич, сестра політв’язня 
Миколи Матусевича, дружина Юрія. – Ред.) легковажите через свою упер-
тість і нерозуміння. Я певна, що в належний йому кілограм ви пхаєте казна 
що. Щоб дати Вам до розуміння, я послала цінні продукти в бандерольці. Що 
Ви одержали, напишіть, може, яка зникла. Скажіть моїй невістці і вона спече 
Вам для Юри коржики, які ми слали Олесеві. Коли Вам випадає черга йому 
посилати? Ви попросіть, і вона Вам це зробить, бо знає, як і про що йдеться. 
Не товчіть одного і того самого – може, доля Юрина змилосердиться над ним. 
Будемо вірити, що Юра лишиться живий, і робити все можливе від Вас для 
полегшення. Не плачте, не пишіть тих страшенних слів у листах ні йому, ні 
іншим. 

Не треба накликати біду, вона й так цупко тримає нас у своїх лабетах, 
тримайтесь і підбадьорюйте сина. 
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Ви є мати віддана, щира, любляча, а син Ваш – Людина з великої літери. 
(Литвин Юрій Тимонович, нар. 26.11. 1934, член УГГ, п/в 1953-55, 1955-65, 
1974-78, 1979-84. Помер у неволі 4.09. 1984. – Ред.). 

Прислухайтесь, що скаже Вам Дзвінка з приводу тих бандерольок, але 
самі Ви не зумієте того зробити. Я не можу всього тут викласти – місця мало. 
Не будьте консервативною й упертою, поступайтеся трошки перед тим, що 
Ви не знаєте. 

Пошта до мене ходе рідко, трудно. Я не знаю, чи дійде моє поздоров-
лення до Нового року. Отже, вітаю Вас, дорога Надіє Антонівно, з наступаючи-
ми зимовими святами. З Різдвом, з Новим роком! Прийміть найкращі мої поба-
жання Вам і синові Вашому – здоров’я, сили. Будемо вірити, надіятись, моли-
тись. Ждати добра. 

Обнімаю, цілую, пригортаю до серця зболілого Вас обох, людей добрих 
і хороших. 

Ваша О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С. ПШЕНИЧНЕ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 

(Добірка П.Розумного) 

18 грудня 1982 

Дорогий Петре Павловичу! 
Вдруге в закутні прикордонному радію з повернення на милі води під 

ясні зорі: в жовтні минулого року і 29 листопада сього року. Перша дорога 
двотижневої тривалості тримала мене в неспокійному напруженні до 3 лис-
топада, друга – провела мене через залізничний, аеропортний гамір коротки-
ми і добрими вістками. Дякую! Нарешті в хату тиху, спустошену ступив її 
добрий дух живий, і як йому в ній буде нарешті просторо, затишно! Вітаю 
Вас, добродію Петре! Радість моя така велика, що я не почуваю своєї осиро-
тілості і думками човгаю о високі пороги, і так хочу в гості, якби Ви тільки 
знали! А тим часом, посилаю пакунок, щоб Ви відчули турботу руки жіночої, 
материнської – це для власного задоволення, не гнівайтесь на мене, це зайве, 
мені непотрібні речі. 

Турбуюся, чим хату серед зими обігріти, натопити в тому краї безлісно-
му, степовому. Про прописку в селищі Столичному подбали, спасибі! Сидіть 
тепер дома, щоб уникнути «черти осідлості». Зрештою, після поневірянь се-
ред люду того батьківська хата, як церковця забута: занедбана, настроює на 
добрий лад духовності і дум небуденних, благородних. (Наш час потребує 
«людей нового мислення» – з виступу О. Гончара по радіо з нагоди 60-річчя. 
Хотіла б мати цю газету з його промовою). Дбайте ж про це. 

Ще більша турбота про роботу в тих умовах, адже 4 роки ще треба пха-
ти! Уявляю собі добре! Книжки тієї, де була дата Вашого народження, вже 
немає (аркушик цей я вирізала, щоб собі занотувати, і тепер його знайти не 
можу), прошу, черкніть мені цю дату принагідно. 

Хочу бути в курсі всіх труднощів з улаштуванням на новому місці, про-
шу, цього не обминайте. Часу на улаштування і відпочинок у Вас мало, а до 
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відпустки далеко-далеко. Щодо здоров’я, як я прочула, у Вас не бракує хвороб, 
це треба мати Вам, Петро Павлович, на увазі і до мінімуму м’язових зусиль 
на своєму подвір’ячку. 

З Бікіну все одержала – книгу, прощальний лист, а про посилку казала 
вже. Дякую! Вийшла я тоді в темінь вітряну, зігріта і бадьора підсвічувала 
ліхтариком, як за рідну руку тримаючись, не піддаючись настрою прощаль-
ного проводу... Електросвітло звеселило мою хату. Зі стіни ішла Сікстинська 
мадонна, на столі словники, книги, листи – на що б не глянув, що б не згадав – 
все натикалось на матеріальне і не матеріальне Краянського патронату. 

Від Зіновії одержала безцінну (вона винахідлива!) посилку, напишу їй. Кукуру-
дзяну олію справді трудно купити (її мало і зрідка буває в продажу), але шукати її 
треба в Дніпропетровську, а не в Західних землях. Спокушало мене на соняшникову, 
але прислала горіхи і сушню. Все в мене є з продуктів на зимово-весняний період 1982-
83 років, олія не завадила б, бо тут гірка і зіпсута. Синтетичну пляшку я Зіновії по-
слала, бо скляна не годиться. 

Якби Ви посилали олію, то горло пляшки треба запарафінувати (трапи-
лась мені тут «дивна» пригода: я одержала дві їстівні бандерольки одночасово 
з Києва і Волочиська, залиті соляркою, мабуть, з крила літака накапало?!) – 
так більше для позначки. Багато варіантів я собі прикинула і прийшла до ви-
сновку, що з цього нічого робити жодній стороні не треба. Це сигнал. При-
пинились і посилки звідтам (З-за кордону. – Ред.) – не пропускають з півроку. 

Бачу, що готують мене до амністії. Зараз мені нічого слати не треба. Я са-
ма напишу: кілограмна бандеролька – найкраще, вона ніде довго не залежуєть-
ся порівнюючи, але це між іншим, це надалі, якщо жива, здорова буду. Хворію. 
Нещодавно серед ночі, коли погано мені було (телефон мені ставити відмовили, 
сусіди – через вулицю), я вирахувала кінець свого «реального» терміну пока-
рання і засміялась підбадьорливо, щоб тут на кутні не засміятись. Ще три зи-
ми попереду, а в сезон кавунів, динь, винограду 1985 року – я рушу на Захід. 
Варто дочекатись (я з роду довгожителів). Моя сестра Віра з 1899 р., так само 
самітна, живе в Нікополі, а це щось зо два місяціці мовчить. 

Зима безсніжна, вітряна, і небо не захмарене. Тутешнім зима така не по-
добається, а я рада, бо мене не засипав сніг (я не в силі прочищати собі доро-
гу до хвіртки) і є проміння косі через сопки сонця того благодатного – це со-
нце світить в рахунок тих 80 днів річних. Хай буде сонце! Воно тут в зеніті 
не буває. 

Сьогодня я прогулялась ранком на перший перешийок, зробила дихальні 
вправи, моціон, зупинилась над обривом високим перед морською панора-
мою, обрамленою безмежжям з одного боку і громадою красивих, холодних і 
байдужих гір – з другого, і робиться страшно залишатись на самоті з цією су-
ворістю... 

Писала Вам якось про іонізатор, вже маю, але користуватись не можна 
без трансформатора – тут дизельна установка, струм не постійний. Матінці 
Вашій – мій щирий уклін, як вона там? 

Посилка на 4 кг, в ній є два підодіяльники, одно простирадло, мохнатий 
рушник один, чотири нейлонові білі, прозорі віконні гардини і чоловічий свитер 
кофейного кольору р. 48 (70% Poliacril, 30% Woll) оригінального плетіння (звер-
ху махровий, подвійними плечима). Я зумисне роблю докладний опис. 
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Приберіть Вашу господу, щоб було затишно чоловікові самітньому. В моїй 
«експозиції» над ліжком Ваші дві різні знимки. Дякую. (Нрзб.) іде слідом. На 
все добре. З пошаною О.М. 

P.S. Ще тут новорічний гостинець (чай, кава в пакетиках, 13 шт.) не зло-
вживайте кавою. О. 

ДЗВЕНИСЛАВІ ВІВЧАР З АЯНА В КИЇВ 

(Архів О.Сергієнка) 

№ 6, 9 січня 1983 

Дорога Дзвінко! 
Як Ви святкуєте Різдво 1983 року, думкою не можу проникнути, уявити 

через цілковиту відсутність листовного зв’язку, найби самого звичайного, 
найкоротшого, спонуканого родинним і діловим зв’язком, нашою ситуацією. 
Чи я надокучала чимось Вам з Олесем? 

Я намагалась не турбувати Вас, знаючи, як Вам трудно, усвідомлюючи, 
скільки тих перепон та перешкод у спілкуванні. Це й призвело, що мої по-
штові пересилання не підтверджувались Вашою стороною, а я не зупинялась 
(покладаючись на престижність поштово-телеграфних відділів) і посилала 
телеграми, листи, цінні бандеролі, посилки. 

Було таке, що ти телеграфувала одержання, але не на кожен відправле-
ний мною пакунок. Чи бандероль (маю на увазі цінні), а я запитувала тебе те-
леграфно – і без відповіді. Бувало, що по два-три рази питала. На мовчання – 
нічого не вдієш, більше не добивалась. 

Переговори телефонні так само позбавлені ділового навантаження. Так 
трапилось і з грудневими переговорами спочатку з Олесем, а потім з тобою – 
на виклик Ви йдете не підготовлені відповісти мені, що одержано тощо. 

Олесь на прощання гукає мені: «Ти подзвонюй...» «Подзвонювання» ме-
ні дорого коштує: вони, аянські, включають лічильник, як тільки на проводі 
з’являється Київ, а Олесь, наприклад, почав розмову через 8 – 9 хв. після цьо-
го. Тебе я чула невиразно, але відчула, яка ти, Дзвінко, дуже втомлена і хвора, 
розсіяна. Я страшно переживаю за тебе і мені вбачається, що ти неуважна до 
себе, не шукаєте виходу, наприклад, лікування в санаторних умовах і т. п. (...) 

12 січня. Сьогодні на пошті ознайомили мене з результатом розшуків – 
то Дітківська затримала одну телеграму на 5 днів, за лист і телеграму другу 
розписується вона, особа нам відома. 

Цікаво, чи в бандерольках приходять аркушики до хлопчика і писульки 
до Вас, і в якому стані воно все доходить, взагалі? 

Вчора була і Дзвінчина телеграма – важко було б мені прожити на одних 
ваших пісних: заочна родина (20 років!), заочний син, заочна мама, і вже ні-
коли ріднитись, розійшлись навіки, а я несу своє серце на долонях в безмірі 
любові до своїх дітей... 

В нагороду чужі діти, ласкаві і ніжні, тримають мене теплом щирих сер-
дець та матінка-природа тутешня, хоч чужа і сувора, дарує мені естетичні за-
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барвлення мого убогого буття. Хворію дуже. Наковталась хімії тієї – 3 місяця 
борюсь з гіпертонією. Тепер нирки раптом притисли. 

Єдине, що вже прошу: систематично повідомляйте про одержання моїх 
надсилань, мені тут зайвого нічого не треба. Звідтам кілька місяців вже стогін. 
(Натяк на кампанію захисту О.М. на Заході. – Ред.). Ви всі хворіли. Якийсь 
тяжкий грип? Відповідь на телеграму – послала свою. Бувайте здорові. О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С. ПШЕНИЧНЕ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 

(Добірка П.Розумного) 

№2, 5.02. 1983 

Добридень, дорогий ранчеро, добродію Петро П.! 
Дуже почуваюся заборгованою (єдині потрібні і гідні нас порахунки) 

щодо листів, телеграм, одержаних від Вас, з часу, коли Ви відчалили з Бікіну. 
Вчора я одержала розпечатаний лист з вітальною листівкою, від 23/I-83 

(рушничок відразу пришпилила на дощану стіну над ліжком до своєї експо-
зиції різнобарвної, що її тематичність лише мені одній зрозуміла, а стороння 
людина може витлумачити як ознаку інфантилізму), посилка зі стабілізатором 
ще десь у дорозі. 

Даремно Ви втрачаєтесь: я вже маю стабілізатор, а іонізатор одержала 
давніше. (...) 

Любий Петро Павлович, умовимося, що Ви будете мені надсилати лише 
на мої конкретні замовлення – бачу, що з Вами треба тримати вухо на сторо-
жі: десь і підчепите якийсь «натяк», коли я пишу докладно про своє буття, 
розмовляю з Вами, як само з собою. Пересилання поштові дорого коштують, 
це досить поважний стимул для уточнення конкретних потреб, яких не мож-
на задовольнити на місці. 

Наразі, кажу Вам щиро, що маю все для задоволення своїх потреб і, дай 
Боже, їх спожити благополучно. Як нагально виникне в чомусь потреба, я, 
безумовно, до Вас звернусь, але не з тих міркувань, про які Ви писали, бо це 
не була б я, і це не був би мій шановний ранчеро, а тому про що тут не згаду-
ється: не треба того панства дрочити. 

Що ж я одержала? Почну з телеграм дорожних. (...) 
Отже, всього сім телеграм – це чистісіньке марнотратство, а бабусі ра-

дість, а ранчеро від неї велика подяка і зворотня реакція від них, бо я ще Вам 
не представлялась, що мене малюють і переконують добрих людей, про мій 
відьомський хвіст, ніби вони його намацали, чи навіть мають в руках як до-
каз. Прошу, майте це на увазі. Мене ця обставина, тобто тінь від мене, – бен-
тежить. (...) 

9 січня. Непродуктивні мої дні: бавлю пічку (три години, як мінімум, 
орудую біля неї в темних окулярах, а ліве око зав’язую), збиваю тиск, бо сам 
процес, тобто перебування біля гарячої плити, піднімає тиск, негативно впли-
ває на глаукому (ліве око), біжу на свіже повітря для моціону і підняття на-
строю та душевних сил, звичайно, коли унормовується тиск і ноги мене несуть. 
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Через страждання – до радості буття – кілька днів у Новому році були у 
мене святкові дні піднесення. Погода стояла сонячна, морозна, хоч і з вітром, 
і йшла я повз береги бухти далеко за погранзаставу, між високі лисі гори, по 
наїждженій, в свята безлюдній дорозі, одна-однісінька (Дичка моя не в ра-
хунок), наслучаючи симфонії природи... Плач зайди – сови полярної і гавкіт-
лемент лисиці чи собаки, що попалась, піймалась, сердешна, луною відбива-
ються... Повертаюсь, лишаючись невдоволеною, що не можу йти, і йти геть, 
зовсім, звідси. Чого я тут, по якому праву?! – Заспокоюсь уже в хаті, де так 
багато від людей, де дружнє слово на папері, озвучене в душі моїй. Де не 
бракує хатніх робіт, що мусиш їх робити відволікаючись: варю зілля, напа-
рюю, заглядаю в довідники, рахую дні, зважую сили свої... 

Чомусь людям здається, що мені скучно і нудно. Ні те, ні друге, зовсім 
інше – бракує часу, чом мені не 70 років? І який поганий тут клімат, він ни-
щить мої сили, немає ради... Ой-ой-ой, Ваша хижа, Ваш Аян, як на шістнадця-
тилітнього романтика – просто рай, писав Зорянчик (Зорян Попадюк, 21.04. 
1953, п/в 1973-87, у той час був на засланні в сел. Матросова Магаданської 
обл. – Ред.), додаючи: «Завжди в мене була мрія забратись кудись, де дідько 
не ходить, та й тепер не полишаю думки ...пуститись у далекі північні манд-
ри, надто причарувала Колима. Дощі – так щоб зливами, повенями; сніг – так 
щоб вище коліна; а вітер – щоб розставити руки й полетіти... у червні – ще по-
декуди лежав сніг, ріки не звільнились від льоду, а про літо ніщо й не нагаду-
вало, зупинився я серед селища, розглянувся навкруги – і аж голова закрути-
лася: гірський мертвий пейзаж, майже місячний, але ж який чудовий цей 
натюрморт, ніч, котрої нема, день, котрий безмежний... А через кілька днів – 
великий вибух: за одну ніч гори стали зеленими. І загуділо усе живе, заруха-
лось, зазеленіло. Справжній карнавал життя, гімн безмежний – ніч, значить 
безмежна, день – без кінця, якщо холод, то 64º, спека плюс 40º, зелень повін-
ню, комахи – хмарою, ягоди – килимом, гриби – полками, відстані – тисяча-
ми км. Ні, такого краю не можна не любити...» (...) 

Я чимало написала сьогодні Вам, дорогий трудяго, милий Петре П., а не 
поздоровила з Новим роком, з минулими святами Різдвяними. Вітаю і поздо-
ровляю, а в бажаннях моїх обмеження не має, так само в щирості і глибокій 
задушевності до Вас – прийміть їх з великим запізненням. 

З пошаною і вдячністю ваша О. 
7 лютого 1983 р. 

СЕРГІЄНКАМ У КИЇВ З АЯНА 

(Архів О.Сергієнка) 

8 березня 1983 

Вітаю з провесною 1983-го, радіймо разом красі Відродження! 
Мої дорогі, добрі, сердешні діти! 
Вибачте за недотримання завжди твердого мого слова – не писала Вам 

щотижня, як то обіцяла в останній листівці коротенькій. Між цим послала Вам 
три (пакунки, цінний лист), про що телеграмне маю повідомлення, дякую! 
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Та ще в додаток і розмову з тобою, дорога Дзвінко! Одержала і Ваші ві-
тання весняні, дякую! (Не люблю телеграм безіменних – це недорого коштує, 
+5 коп. слово, якого я тут не чую і яке з 1956 року звучить мені музикою...) 

Посилаю Вам бандероль до сімейного свята, мені це більш чим приємно, 
так неначе і я буду учасником урочистого піднесення саме в цей день, бодай і 
позаочного. 

Хочу, бажаю, Бога благаю, щоб Ви всі: Олесь, Дзвінка, Устимко, Олюня 
були здорові, бадьорі, благополучні без страху за день наступний... 

Писала Вам, що є фотоательє на майданчику Калініна на радіальній вул. 
Паризької Комуни, туди можете здати негативи (Олесь говорив про них) для 
виготовлення знімків. 

Приділяйте більше уваги своєму здоров’ю – трошки фітотерапії (подала 
Вам і рецепти-поради), труду і усвідомлення необхідності, обов’язку перед 
малечею і самим собою. Зокрема, візьмись, Дзвінко, за себе: серце твоє можна 
підтримувати в хорошому тонусі, ритмі, але не нітрогліцерином, валідолом. 

Мала я мікроінфаркт у 1961 році і мене так по лікарнях залікували, що 
не могла ходити – на руках виносив мене Олесь до хати на п’ятий поверх 
щодня, коли я поверталась з роботи. Трави, шипшина, дієта, куренівське по-
вітря і спання надворі кілька років до трагедії з Аллою Горською. Невеличкі 
дихальні вправи на повітрі, Дзвінко. Олесь не смів махати рукою на себе 
принаймні двадцять літ – кому, на кого діти звіряти, чи під ноги кидати?! 
Дзвінко, навіщо я присилаю ліки, якщо їх кладуть на стелаж? А мені це і труд-
но, і тяжко. 

Я до Вас звертаюсь за консультацією на високому рівні щодо моєї гіпер-
тонії з урахуванням глаукоми, стенокардії, склерозу. Питання розв’язувати 
треба комплексно. Трави п’ю, але болотяна сушениця вже не допомагає 

Мені за 21/2 роки страшно нашкодили ін’єкціями платифіліну, папавери-
ну, діабазолу (протипоказані при глаукомі) і сердечними препаратами. 

Гіпертонія мене тисне вже п’ятий місяць – тепер рятуюсь ін’єкціями ма-
гнезії. Я не переконана, чи це мені показано. Дуже обмежено звертаюсь до 
наших медиків – Лєсков інформує тих («Как только он вас терпит», – гово-
рять). Я зробила належні висновки після провідин приїжджого хірурга: на 
мій виклик прийшов черговий член комісії чергової перевірки роботи лікус-
танов з Хабаровська і його репліка була гранично ясна... (Я тоді консульту-
вався у Любомира Пирога і вислав мамі його рекомендації. – О.С.) 

Отже, проконсультуйтесь, зокрема, щодо магнезії. 
Ніхто з тих добродіїв мене не забуває. Одержала 4/3 листа з Києва з адре-

сою на конверті Київ-211, Приозерна, 6 «А», кв. 146, Ткаченко, з вирізкою з 
газети «Вечірній Київ», 10 лютого 1983 «Дама з амбіціями», автори І. Лебі-
дько, Б. Сагайдак з «препроводіловкою»: «Вельшановна О.Я.! Підтвердились 
ваші пророчі слова, що жидівка Світлана Бадзиха вболіває не за справу, а за 
власну кишеню, спекулюючи нашим чесним відношенням до неї. Ознайомтеся 
з цією «фальшивкою» і якщо буде ваша ласка, напишіть їй пару «теплих слів». 
Підпис. У. Н. Ф. 

Оце таке. В статті йдеться про те, що у Світлани (Кириченко, дружини 
політв’язня Юрія Бадзя, – Ред.) на 29-ти ощадних книжках 42 тисячі крб.., 
подача йде в відповідному обрамленні, трафаретного стилю – тут і Ю.Бадзьо, 
і закордонні посилки, гроші тощо. Для чого я знадобилась – їм одним відомо, 
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але лист до мене витриманий у стилі погромника і властивого арсеналу та жар-
гону цих людожерів. Чого вартий сам підпис!!! 

Наша група розшифровується інакше: кому вона коле в носі?! Вчать, що 
не можна ставати в обороні ні своїх синів, ні чоловіків. Не в силі, а час вже 
про мене й забути, про 80-річну бабусю, хто має чоловічу гідність і адмініст-
раторську самоповагу. Хто ж на черзі?.. 

Дорога Дзвінко, заварюй, прошу, той корінь, пийте з біди, тримайтесь 
моцно, дружно; створіть, хоч надсильно, той хатній мікроклімат. Будьте ува-
жні, шануйте здоров’я. 

Цілую ніжно, притискаю до серця зболілого. 
Ваша любляча мама-бабуся. 
9.III-83. О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С. ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

IV, 1983 

Дорогий Петро Павлович! 
Поздоровлення до дня народження Вашої родоначальниці Матусі, Фе-

дори Степанівни, мусила посилати телеграмою, хоч добре пам’ятаю, що це 
буде сільрадівське телефонічне перекручення. Якщо одержите мого листа, то 
з нього дізнаєтесь про другий вал пережитої мною снігової хурделиці, і хоч 
вже була погода льотна, але не був очищений від снігу аеродром. 

Отож вітаю Вас вдруге з тим, хоч і традиційним «многая літа, многая лі-
та», але від усього серця молодо-гарячого свого засилаю міх поздоровлень, 
відхиляючись від узвичаєних штампів і збочуючись до актуального сьогодня 
і Вашої бригадної (шкода, що не артільної), післяоплати і успіхів поза закли-
ками Вашої районної газети «Вперед»: роботящі люди добре працюють і без 
закликів. Довге речення хоч і мало ясне, але розшифровуйте його самі. Бачу, 
що мені, слово честі, легше, чим багатьом: мені не треба бюлетеня, я вільна 
від суспільно корисної, вільна чи не від усього, окрім начальників, хвороб, 
«уваги», страху... Одержала Ваш пакунок, щиренько дякую. Консервна коро-
бка лишається мені для загадки: я не знаю, як її відкупорити? 

Тепер я все маю, прошу, не гайте на мене часу і не тринькайте грошей: 
Вам так доводиться, як клячі з Кукринікси або й гірше. Жити ніколи, читати 
ніколи, начальникам Вашим вільно життя Ваше ніввіщо ставити... Дорогий 
Петро Павлович, коханий і добрий мій добровільний ранчеро, я побоююсь, 
щоб через мене Ви не набули собі халепи, і взагалі, не виривайтесь в бурса-
цькі мандри, окрім п. Зіновії. 

Немає від неї листа обіцяного. Що то є? Ви ніколи мені не напишете, чи 
Ви відійшли від бікінської худоби, про яку Ви писали: «засушений на тара-
ню». Попри все, порівнюючи, то є культурний центр своєрідний і спокійний. 
Не так пече, не так болить. Я не вітала Вас з 10 березня – день до щему бо-
лючий і сумно-жалібний; скупа радіопередача без нашої пісні, «що не вмре, 
не загине...» Про Лазо – три дні слухала. Снився на 5 березня Б. Дм. (Антонен-
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ко-Давидович. – Ред.) – виходив з новозбудованого храму високого, на східцях 
згори вниз з дамою в чорному попід руку, усміхнувся мені і пройшов не зупи-
няючись. Що там у нього? 

До весняних свят, у конверті з квітами до 8 березня, повідомив мені мій 
адвокат про відмову прокурорську суверенної і послав прокурору СРСР. Про-
те, всупереч нашій угоді, не надіслав мені копій своєї надзоряної. (...) 

Обіймаю Вас, тисну руку. Будьмо. Вдячна Вам бабуся Оксана. А він мо-
вчить про свої успіхи в садівничій справі. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С. ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

25.04. 1983 

Дорогий кандидате Петро Павлович, добридень! 
Сьогодня в нас сонце, а снігу гори! Цілий місяць, власне, з 4 квітня пур-

га мете, намітає місцями до 3 – 4 метрів. Моя хата крайня від двоповерхового 
будинку. Її так огорнуло, що по кілька день я сиджу, не маючи сили відчинити 
двері. Чекаю, коли якась християнська душа навернеться в службовій справі, 
інших візитів до мене не буває. То другий завій мене порятувала рознощиця 
телеграм. Вона просунула руку в сніг і протерла квадратик шкла. Через шиб-
ку я прочитала текст. Просила викликати швидку лікарську допомогу. При-
йшов лікар (дорога мало не вище хати, транспорт не ходить), він стрибнув зі 
штабеля дров близько дверей моєї хижки (двері відчиняються, на щастя, все-
редину) і як Дід Мороз різдвяний вступив у сіни... Ще тричі різні люди і діти 
звільняли мене зі снігової облоги. 

З 5 вікон троє геть замурували, а двоє – до фрамуг. Перед пургою я мала 
замовляти воду... Отож тримала як свячену, щоб хоч напитися. Топила сніг. 
Який він брудний! Його перекочує з місця на місце по загидженому селищу. 
Отож після пурги люди виходять, а я сиджу і чекаю. Обірвало зовнішню еле-
ктропроводку, тепер вже п’ятий день палю свічку, ще чекаю таку хвилю, на 
один-два дні тривалістю. А тим часом я ходила пошту і мені вручили кілька 
листів. Десь залежались. Отож, і Ваших два отримала, але немає листів від 
19/III – вже подавайте на розшук. 

Як я зраділа листам. Ви можете собі уявити, але лише приблизно. Лист 
Ваш від 20/III був і цупкий, і важкий – коли лист потрапляє мені в руки, я 
мимоволі виважую його і прозирає неначе писання через оболонку конвер-
та... Дорогий мій кандидате в аграрії, хай Вас Бог береже, та хай буде погожа 
весна, сприятливе літо на врожай і на щастя, долю рукам працьовитим. Земля 
любить людей з руками в землі (не брудним, ні!) і чистих серцем, чаклунів! 

Новину ту вже давно чула, вирізку газетну читала. (Мабуть, ідеться про 
вимушений лист отця Василя Романюка в «Прикарпатській правді» від 
02.03.1983 р., який щойно відбув 20 р. неволі. Тоді кагебісти почали терори-
зувати його сина Тараса. – Ред.) То не є шедевр, те писання. Ніхто краще не 
написав за мого земляка (короткий час вчителював він у моїй Покровській 
школі в Старих Санжарах в першій революційній хвилі) письменника Григо-
рія Епіка. Лист текстом не довший за попівський, але ніким не перевершений 



 226 

за стилем самобичування і самознищення. То є пам’ятник довічний. Колись 
буде нагода познайомитись. Одному з таких, як цей піп, поет з Мордовії дав 
телеграму найкоротшу: «Как стыдно...» Я люблю батюшок віруючих. А цей – 
розстрига, саме такий, власне, з числа тих попів, яких Д. Бєдний згадував у 
перші роки революції. 

Але це ще не все і не всі. Але ці вже погоди не роблять, на мою думку. 
Дуже мені жаль Вашого часу згаяного. Краще грядку скопати і не дрочи-

ти нерви. 
Хай Тарас (Син П.Розумного, жив в Івано-Франківську. – Ред.) краще їз-

дить до Вас – корисніше і серцю матусі спокійніше. Грійтесь під сонцем: до-
вго вивітрюватимуться Бікінські... Я знаю Вашу зайнятість, з мене досить і 
листівки. 

Посилки ще не маю, бо вантажі поштові лежать в Ніколаєвську-на-Амурі. 
Олія кукурудзяна – засіб проти склерозу, а більше нічого не шліть, сама буду 
замовляти, добре? 

Прошу, шануйте здоров’я, дбайте про власний спокій. Мене дуже турбує 
думка, щоб я не спричинилась до Вашого неспокою. Бо чого доброго і я че-
рез таку погоду втратила чуття на весну. Отепер якби Ви глянули на наш 
Аян, що геть потонув у снігу. Ось буде розтавати – і з хати не руш, поки зне-
се цю масу снігу, бо можна провалитись, ніхто й не зоглянеться. Дуже прошу, 
працюйте оглядно своїм силам. Вибачайте, що я нагадую настирливо. Дякую 
за запросини, але хто мене пустить, я ж не розстрига, відпустка – це засіб за-
охочення до роботи при умові хорошої поведінки. Але це поняття як дишло. 
Написала скарги – так не хотілось... 

Мамусі Вашій мій щирий привіт. Коли цей лист потрапить, не знаю, але 
літак гуде. Христос воскрес! Тричі христосаюсь, радіймо! 

Ваша О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С. ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

21.05. 1983 

Дорогий Петро Павлович! 
Зв’язок з Аяном обірвався 4 квітня, пуржило понад п’ять тижнів, снігу 

навалило такі кучугури, що хату мою занесло геть. Чотири рази заносило, 
замуровувало двері, вікна. Сиділа і без води, добре, що дрова в сінях, чую по 
радіо, що в нас 10 – 12º, а це лише пару днів так сніг топиться. Сьогодня впе-
рше вийшла через хвіртку, а не поверх паркану – прокинув стежину добрий 
хлопчина. Живу майже без води, бо не може машина під’їхати до паркану, 
щоб шлангою налити бочку води. Вже три дні сніг добре топиться. Зв’язок 
поштовий припинився, бо немає майдану для посадки літакові, а вертольоти 
на ремонті. Всі поштові вантажі лежать в Ніколаєвську. Святкову телеграму 
адресувала Зіновії, на Вашу відповіла, чи одержали? Лист давно лежить на 
пошті Вам. Ваших одержала два. А третій від 19-го десь читається. Пишіть 
для мене. Я дуже за Вас переживала – сидіть дома, хазяйнуйте потихеньку. 
Чи вже Ваша матуся з Вами? Щиро Вам вдячна, що не забуваєте мене, я зав-
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жди з Вами і потерпаю за Вас. Шануйте своє здоров’я, спокій. На мене то не 
зробило потрясаючого враження – форма надто стара, тухлим тягне, не знаю, 
на кого розраховано. (Лист В.Романюка. – Ред.). Як там Ваше будівництво? 

Хоч трохи перепочивайте. Листа Вам пишу похапцем, вибачайте за та-
кий «епістолярій», та хоч би таке доходило. Я хворію цю весну серйозно. Ні-
хто мені «відпустку» не дасть. Обнімаю. Хай буде мир, спокій. 

Ваша О.М. 
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СЕРГІЄНКАМ У КИЇВ З АЯНА 

(Архів О.Сергієнка) 

25.05 1983 

Дорогі, діти мої добрі, добридень! 
Пишу листа в повному душевному оціпенінні – така страшна для мене 

ця новина, якій не ймеш віри, хоч біль вразив сильно, але ти ще нею не прой-
нявся цілковито і не знаєш, що треба зробити, чим допомогти, але щось тре-
ба... (Ідеться про трагічну загибель подруги О.М. – Валентини Драбатої. 
Вона випала з вікна. – Ред.) 

Сьогодні за сім тижнів привезли трохи пошти – посилки нема, кажуть, 
що якось там списували по актах, може, щось дошлють. Було кілька листів 
мені (але бачу, що це не всі одержала), твій, Дзвінко, залишила на кінець, для 
останнього акорду на сенсорність... 

Я вірила в її (В. Драбатої. – Ред.) живучу силу, що таїлась в хворому ті-
лі – удару такого не чекала... Я можу про неї багато говорити доброго, як і 
всі, хто з нею зустрічався, але є таке приховане і невиразне для очей інших, 
що не минуло мене, органічно пов’язане – посестра Валя була моїм сумлінням, 
суворим критиком, з люблячим відданим серцем. Воно має право сказати сло-
вами Фучіка: «Люди, я вас любив!» 

Ніколи, ніхто їй нічим не допомагав, навпаки... Це було кухонне вікно... 
Це рівнозначне самовбивству... Цього могло не бути, вона б могла ще жити. 
Вона зовсім не дбала про себе... Мене тримали її листи... Листи її йшли зав-
жди без затримки. Я чекала на її листа сьогодні, не одержавши серце стисну-
лось, втішилось, що ще не всі «письма разобраны». Четвертого квітня я по-
слала їй бандероль – подбайте, щоб родичі одержали (там мої фотографії). 
Цю втрату мені важко пережити. Вона щасливіша за мене, що Ви всі її похо-
вали... Іншому не позаздриш: перегукується недоля наша. Діти, бережіть се-
бе, здоров’я для дітей. 

Дописано збоку: Плачу, цілую всіх Вас. Мама. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С. ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

28 травня 1983 

Добридень, дорогий аграрію Петре! 
Три дні тому була пошта за сім попередніх тижнів, якщо не рахувати 

маленьку пошту 21 квітня – щось капнуло, більше газетний матеріал. Пуржи-
ло з 4 квітня до 20 травня. То було щось страшне, кажуть що снігу намело бі-
льше, чим у суворий рік – зиму 1981 р. 

Як я це пережила, вже Вам писала. Все це зрозуміло, природно для Край-
ньої півночі. За це дають 8 надбавок і 40% нарахувань на зарплату. Тут все є: 
і стаж, і гроші, і шкурки, курорти, чини. 
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Поштарка на моє прохання дзвонила в міліцію, щоб очистили сніг, при-
наймні, від дверей – ніякої реакції. Спокійно, але нетерпляче чекають на фі-
нал... Декого дратує моє «довгожительство». 

Підкинули мені добрі люди кореспонденції – маленьку пошту на мою 
сенсорність. Чекати мені доводиться довгенько – це були вітання до Велико-
дня: на рік три-чотири такі дати до усталених поздоровлень. 

Висилають гарні побажання, і вони справді підіймають тонус бодай на 
якийсь найкоротший час. 

Одержавши ці Великодневі листи, я ще перебирала, з якого починати... 
Ваш лист був передостанній – останній невістчин, Дзвінки моєї. Дякую, до-
рогий Петро Павлович, – гарно Ви подаєте окремі деталі зайнятості Вашої, 
характерні штришки побуту, умов, настрою, життя... Як і кожного разу, коли 
потрапляє мені Ваш лист, я сприймаю так, як можна сприймати, коли настро-
єний на одну хвилю. 

Немає того листа з газетною вирізкою. Чи когось зацікавило обрамлен-
ня, в якому подаєте цю банальну подію?! Пишіть, прошу, для одного свого 
адресата, щоб не висмоктували собі на поживу та ґешефт. (...) 

Цього листа пишу до Вас з великою перервою. Сьогодня четверте чер-
вня. Привезли пошту і, нарешті, пришла Ваша посилка. Дякую. Олія кукуруд-
зяна, кажуть, допомагає від склерозу. (...) 

Написала в МВД скаргу про переведення і вже звідти маю відповідь: 
«...направлено для рассмотрения в УВД Хабаровского крайисполкома, откуда 
Вы получите ответ». Лист від 17/V – отже – скоро відповідь знатиму. Ніби я 
її не знаю?!.. 

Зверталась до свого адвоката Івана Руденка про написання надзірної 
скарги, одержала відповідь від завюридконсультації, мовляв, для надзірної 
скарги нема доказів, котрі могли б «опровергнуть доказанность Вашего обви-
нения не усматриваются». «Если требуется помощь в составлении такого хо-
датайства от Вашого имени (вище було написано, ні з того, ні з цього, що може-
те самі звернутись в ВР УССР з ходатайством про помилування), то сообщите 
нам дополнительно и такая помощь будет Вам оказана.» 

Ви таке можете зрозуміти? – Я ні. 
Але тепер змушена буду написати скаргу в Президиум Верховного Со-

вета СССР про перегляд справи, бо про недоведеність – сила аргументів. А та-
кож пошлю відмову від такого захисника, проситиму виділити другого, хоч 
знаю, що такого другого немає і нівідкіль йому взятися. Відмова від одного 
має бути поєднана з проханням виділити іншого. 

Оце такі в мене справи. Щодо здоров’я – не питайте, це саме той край. 
де добре хворіти без одужання, хоч я і чиню опір через силу. Тепер здало се-
рце – важко тягти ноги. 

Тепер повернуся до того місця, що останнім до прочитання був лист си-
нової... Сповістила мене Дзвінка про трагічну смерть моєї посестри – Вален-
тини Павлівни Драбати... Вона мила вікно, голова запаморочилась і впала з 
третього поверху... Не можу ніяк прийти до того стану рівноваги душевної. 
Дуже важка для мене втрата, вона не вмерла, а вбилась – це тяжче пережити і 
ще більш стало мені незатишно жити. 

Дома моїм теж дуже незатишно, ще більш неспокійно. І зазирає неспо-
кій звідусіль – щирить свої трухляві жовті зуби. (...) 

Робіт у мене сила! – Не смійтесь. А воно вже ніколи дичавіти. Тисну Вашу 
дорогу мені люб’язну руку. О.М. 
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СЕРГІЄНКАМ У КИЇВ З АЯНА 

(Архів О.Сергієнка) 

28 травня 1983 

Мої любі діти, я продовжую нашу так раптово обірвану розмову теле-
фонну – сама не сказала «до побачення» і від Вас не почула того слова на 
прощання... 

Ви прийшли обігріті сонцем зі світлого, ясного дня і з добрим серцем, а 
я була вбрана в своїй київській свитці-стьоганці з серцем, що завжди горить 
полум’ям любові і страждання до Вас... 

Аян – вбраний в сіро-біле, мертво холодний. 
Дяка Богові, чула ваші голоси, жаль, що не прийшла Дзвінка. 
Голос Олеся приглушено втомлений... Голос Олюні – веселої щебетуш-

ки, але що вона мені говорила, я так і не второпила. Устимко говорив на так 
добре мені знайомому регістрі голосу, коли бував серйозний. Нарешті у ди-
тини канікули! 

Спитала, чи поїде куди, але батьки ще цього питання не вирішили, бо 
він не знає. Може, до моря в Скадовськ? – Спитайте чи не збирається Світла-
на з Богданкою – їм можна було б доручити хлопчика. (Світлана Кириченко-
Бадзьо з донькою Богданою та сином Сергієм їздила в Скадовськ до Лідії 
Гук. – Ред.) Я пишу листа, але коли ж він до Вас потрапить? – Небо аянське 
заволокло такими важкими сірими хмарами, що літак в небо не підніметься, 
не прорве тієї пелени. 

І знов я відрізана, як від гіллі відірвана, сную в цьому чужому світі, ма-
ючи Вас у думках і серці – кидайте ж мені щось на мою сенсорність більш 
регулярно. Немає більше моєї посестри: це вона немов за руку брала і вела 
мене додому, знайомила мене з онукою, розповідала так, немов я на власні 
очі все бачила, от тільки про сад і мою хатку в саду – нічого. Але з цього мов-
чання можна робити висновки наближено вірні... 

Я знаю, що попрощались ми з нею ненадовго, але вона могла б прожити 
довше... Цей нещасний випадок міг не трапитись, якби її рідні мали крихту 
тепла до неї, – у всіх цейтнот у наш час, як було і в неї, але різниця та, що во-
на мала велике, щире любляче серце... Вона для мене була за еталон Людини. 
Вона відійшла, і мені стало ще більш незатишно і прикро на цьому світі... 

Не можу прийти до пам’яті... 
4 червня. У відповідь на Дзвінчин лист послала 25/V телеграму, лист, а 

раніше листа 22/5 Вам. Ви одержали? В телеграмі писала: «Схиляюсь тузі 
жалобі перед пам’яттю посестри славної». 

Хто ж тепер піде на могилу матусі моєї?! Невже лишиться знов забутою 
і її зруйнують, як це вже раз було? Прибита горем (після твого арешту, Оле-
сю) я рік не ходила, а коли прийшла, то ледве знайшли те місце. Примусила 
одного зазіхала відколупати двоє цементних східців з могилки – цілий пляц 
він захопив... 

Ходити на бабусину могилку – це так якби провідати мене... Де Валя 
похована? – Кланяюсь її могилі... 
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Чи не повернеться до мене бандеролька, що я їй послала з листом і фо-
тознімками (4)? 

Легше, що не довелося її хоронити, бо в уяві моїй вона залишиться жи-
вою. Хай їй земля пером! Прощаюсь навіки на цій землі. Де то ми з нею зу-
стрінемось?! 

Тисне серце... (див. продовження) 
4 червня. Привезли пошту, спішуся здати бандероль, може й від Вас 

щось є. 
Але, прошу Вас, нагадайте: ще є у Валі заготовлені мені очні краплі «Ката-

хром» – візьміть їх, будь ласка. Вона мені про це писала. (...) 
Одержали лист від Олеся і від Дзвінки, чекаю на Олесиного листа за ра-

хунком другого з лікрекомендаціями. 
Послала: 1) скаргу Щолокову (міністр МВД СССР. – Ред.); 
2) юридконсультації №1 про написання надзірної скарги адвокатом Ру-

денком, переказала 10 крб. в оплату, це між іншим, не треба до нього вдава-
тись з цього питання. Що йому писати?! 

Він зціпив уста, та так і просидів три дні – 5, 6, 7 січня 1981. 
Що мені потрібно від Вас? 
1) Сухий зелений кріп, хоч і торішній. Це хороша сечогінна трава, да-

вайте більше. Слати бандерольками обшитими. 
2) Звіробій. 
3) Ізюм, сухі сливи, абрикос. З поштою дуже погано, бандеролі швидше 

доходять. Горіхи маю – хлопці прислали давніше. Фруктів не треба слати: зі-
псуються, і Вам багато мороки, а Ви й так завантажені. 

4) Шліть мені листівки текстом, що пишуть нашвидкуруч в трамваї, тро-
лейбусі. 

6) Фотознімки 4 (2+2). 
(Новини – приблизно знаю що відбувається, чи важко здогадатися?). 
Готую посилку речову, шлю назад спідничку, бо той зіпсутий телефон – 

тільки одно не порозуміння. Я просила чехол до спідниці коричневої, що тут 
є), це від старого чорного плаття спідничка. Тут все зайве, назад слатиму. 
Висилаю днями бандероль – лист і ощадкнижечку Дзвінчину. 

Цілую, обнімаю. Ваша Мама. 

СЕРГІЄНКАМ У КИЇВ З АЯНА 

(Архів О.Сергієнка) 

17 червня 1983, №15 
Дорогі діти Олесю, Дзвінко! 
Я вже Вас повідомляла, що лист (перший) Олесин і Дзвінчин останній 

про трагічну смерть Валентини Павлівни я одержала, а ще телеграму в квітні, 
і все. 

Поштовий зв’язок з квітня місяцяця і досі не полагоджений – то пурга, 
заметілі, а в червні були погожі дні, але не упорядкований аеродром Манук, 
то бездоріжжя. Кільки разів епізодично привозили поштові вантажі. Щось 
ніби має бути в пошти сьогодні. Я чекаю Ваших листів-повідомлень, бо навко-
ло Вас збирається хмара. 
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У відповідь на мою скаргу в МВД про переведення мене в інше місце 
заслання я одержала з УВД Хабаровського відповідь, підписану заступником 
нначальника управління Карпельникова таке: «Внимательно рассмотрев Ва-
шу жалобу, сообщаем, что по заключению врачнойой комиссии Хабаровской 
краевой клиннической больницы характер Ваших заболеваний не препятст-
вует отбытию наказания в виде ссылки в Аяно-Майском районе. 

Курс лечения Вы сможете проходить по месту отбытия наказания в ра-
йонной поликлинике. 

УВД Хабаровского края не возражает против выезда вашого сына Сер-
гиенко А. Ф. для проживання в п. Аян и уходу за Вами». 

З цього приводу я буду писати сама. Я дієздатна (є такий термін у зако-
нодавстві), не паралізована, в здоровому розсуду; «догляду», в тому розумін-
ні, яке вони вкладають в це слово, не потребую. 

Я маю претензії до МВД, а не до сина свого, який мені весь час допома-
гає у силу його можливостей, відповідно до моїх потреб. Я маю державну 
пенсію для утримання. Інша річ, що кліматичні умови крайньої півночі непо-
сильні мені, як людині літній. 

Крім того, Аянська районна поліклініка не має очного лікаря, а краєва 
поліклініка користується даними 15-місячної давності, по суті, дає позаочні 
висновки людині в віці 781/2 років. 

Словом, це те, за що хотять зачепитись, а подають це в цинічній формі 
«на власний розсуд» – і з двох зол... 

Закон батьківських обов’язків відверто нехтують: твої діти – не ті діти, 
про яких треба дбати. Мати є в такому віці, коли і день – це багато, а тебі, си-
ну, в такий спосіб вибити з колії спочатку, а далі вже вільно чіпляти інше. 

Я не є та «колісниця», до якої можна впрягати людей, хоч би то і був рі-
дний син. Мати таких жертв не може приймати; не потребую «догляду», я тут 
маю «догляд» стількох людей і стількох очей – куди більше?! В моїй «справі» 
тобі трактують як «співучасника», а для чого ж хочуть тоді нас звести докупи? 

Не хотілося мені Вам це писати, але це треба Вам знати. 
Відповідь одержала через Аяно-Майський РОВД; всі такі офіційні бума-

ги мені йдуть фельдьєгерською поштою, а що торкається іншої кореспонден-
ції, то її добре проціджують. Василенки старі поїхали, молода лишилася – вона 
вчилась дома по-українськи. Скучно сердешним, я тут одна така для практики 
і забави. (Василенко – голова селищної ради. – О.С.) 

З палицею ходила два місяці в ті страшні – квітень, травень, а тепер роз-
правилась, ходжу без палиці, поволеньки, прогулююсь, «муляю очі». 

Мої кохані, добрі діти, Олесю, Дзвінко! Мною не треба перейматись, 
журитись. Я забезпечена паливом, вистачить того, що Олесь заготовив до кі-
нця строку, коли б дожила. 

На території садиби побудовані сараї, лишився той клапоть землі, що за 
хатою; відгородила, засадила картоплею. Не сіяла редиски, ні кропу – будуть 
лазити діти, вже тепер скачуть через огорожу. Мені дуже потрібний сухий 
зелений кріп, багато: щодня п’ю, запарюю жменю добру. Вдячна буду, коли 
мені будуть його слати в обшивці (він сечогінний, вітрогінний). 

Молоко є, роблю сир, картопля є, забезпечена. Тримайтесь дружно куп-
ки, а ні кроку без потреби (в побутових справах) за паркан. 

Висилаю Вам: бандерольки продуктові дві, лист Устимкові в обшивці, і 
так само в обшивці ощадну Дзвінчину книжку. Підтвердження ще не маю, 
чекаю. Посилала і листи. 
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Від Вас прошу листівочки в кілька речень, мені випадає Вами журитися 
більше, чим Вам мною. Благаю Бога, щоб Ви були разом, вкупочці ростили 
діток своїх малих. 

Це щастя чути, коли діти кличуть «татку», «мамусю», доти все, на що 
спроможне любляче серце батьків новим людям, що спинаються на власні 
ноги в цьому трудному людському морі. 

Дорога Дзвінко, кріпись, лікуй серце своє натруджене і горни до себе 
своїх трьох люблячих і вірних друзів, помічників. Частуй Олеся зіллячком-
травицею, валер’яночкою і ласкою всеперемагаючою, теплом серця великого 
жіночого: воно єдине є цілюще в час наш. Не гнівайся, не тривож свого серця 
дрібницями. Не розпочинайте ніякого будівництва. Олесю, газовий котел від-
шкреби ржавчину і конче його пофарбуй спецфарбою, бо міняти його то є ве-
лика робота; не бризкайте на нього. 

Чи живе хто в дворі? В червні приїздить Віра (Лісова. – Ред.) з родиною, 
хай поїдуть до Ярчика (Син Лідії Гук. – Ред.) в гості в Скадовськ з Устимком 
разом. 

Не перевантажуйте себе зайвими роботами, особливо це торкається Дзвін-
ки. Що Устимко дома робить, як відпочиває? Як Олюня? 

Олесю, шануй своє здоров’я, подбай, щоб мав хороший, здоровий сон, мо-
же якось обійдеться. (...) 

Цілую Вас, обнімаю. Ваша О.С. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С. ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

16 липня 1983 
Дорогий аграрію переконаний, роботящий Петре Павловичу, добридень. 
Ой, як тяжко дочекатися вісточки з другорядного краю аграрного від за-

клопотаних «землепашців» відрядної плати бригадної. 
Четвертого липня були борти, зраділа апостолівському штемпелеві, окрім 

конверта, заповненого рукою чепурної пані, та газети з черговим происшест-
вием – прозрением – нічого більше. 

Так Ваш лист і застряв в зубах робота. В писаннях треба виробити стиль 
інший – не можна ж догоджати на смаки людей колоцензурних і поповнюва-
ти папки безробітних. Якось чула по радіо зразок листа армійця додому – оце 
й пишіть з таким от «лаконізмом». І мені буде цілком досить для спокою і 
рівноваги, а більше й бажати годі по сьогоднішньому дню. 

З приводу статті цієї буду писати генпрокуророві протест у тій частині, 
що торкається мене особисто. (Ідеться про сфальшовану КДБ статтю І.Соку-
льського в дніпропетровській газеті «Зоря». – Ред.). Я з цим грішником не 
була знайома, тобто не бачила його в вічі, як і він мене, і ніяких розмов з ним 
не проводила навіть по телефону. Так само і письмових контактів з ним не 
було. В Групу його ніхто не приймав (українську) – він самозванець. Про 
якусь Сахарівську групу не чула, оскільки такої не було і сам А.Д. Сахаров 
не є її членом. Це чистий конфуз! 

«Этакий нонконформист пишущий» зарапортувався. Певно, що за на-
клеп скарги такої жоден суд не прийме. Раптом з’являється мені свідок, а то-
ді, коли вони, тобто свідки, були потрібні, жодного не знайшлось і напоказ. 
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Перед Президією я порушую клопотання про перегляд моєї судової спра-
ви. Два місяці тягнеться переписка з адвокатом моїм (першої інстанції) про 
написання скарги по нагляду. За нього відповів його начальник, що «не усма-
тривается предпосылок». Мої козирі криють новоспеченим свідком. Я й фо-
тознімки не мала, бо не цікавилась, – я давніше чула про нього досить... 

Не можу уявити, як через нечувану брехню гидку на 80-річну матір, не-
хай і чужу, людина береться за написання есе про творчість Т. Шевченко. 
Кобзар – не промовчить! Г. Епікові треба віддати належне – чоловік лишив 
літературний пам’ятник каяття, нікого, окрім себе, не зачепивши. Отакі мої 
щирі земляки – на прикладі Г. Епіка можна повчитись. 

Вже не пам’ятаю, чи ділилась з Вами, що зверталась в МВД про переве-
дення мене в інше місце заслання, зважаючи на тяжкі кліматичні умови Край-
ньої Півночі. Одержала, певна річ, відмову, гідну для оскарження. В першому 
абзаці пишеться, що «по заключению врачебной комиссии Хабаровской Кра-
евой клинической больницы характер Ваших заболеваний не препятствует…» 
Друге, що «курс лечения Вы сможете проходить в районной поликлинике», а 
очного лікаря тут ніколи не було, а я диспансерна глаукомна хвора, і третє: 
«УВД Хабаровского крайисполкома не возражает против выезда Вашего сы-
на Сергиенко Александра для проживания в п. Аян и уходу за Вами». 

Виходить, що позаочно врачебная комиссия прийшла до такого виснов-
ку, іншими словами посилаються на лікарняний документ, якого ніколи ліка-
рня на мене не писала, бо я в лікарніні не лежала жодного дня, ніхто мене не 
комісував. Це їм править за документ річної давності довідка поліклініки Ха-
баровської. Судили мене як «дееспособную», а тепер притьмом пхають в 
«подручные и по уходу» сина мого, визначаючи йому местожительства как дав-
нешны клейменому. 

Згадалось мені, як вводили мене в Іркутську пересылочну камеру, де лю-
ди лежали в два яруси, а третій – на підлозі, набиту по зав’язку, і надзиратель, 
звертаючись до мешканців, казав: «Вы добрее нас, устройте старухе спальное 
место». Кивають на добрість сина, нехтуючи його родинними обов’язками до 
3-х члленів родини, з них двоє малолітні, підводячи його до судової відпові-
дальності... Не мене до сина, а навпаки... Це був саме той черговий, що на пе-
ревірках всіх піднімає на ноги, кажучи при цьому свою улюблену приповід-
ку: «Всем встать, каждого человека священное место в строю». 

Просилася «отлучиться» на місяць, «хлопотала» цілий рік! Начальник, 
якого зняли, казав: «Вы вне закона» – і він мав рацію! А новий начальник, 
відмовляючи, написав: «Согласно ст. 82 ИТК РСФСР, Вам может быть раз-
решен временный выезд, но это не является обязательным условием ссылки. 
В настоящее время предоставить Вам отпуск не представляется возможным». 
За цією канцелярською казуїстикою можна сховати будь що, а про гуманність, 
душу – годі говорити. 

Дякую Вам і п. Зіновії за запросини – не скористуюсь, на жаль, тепер, а 
чи доживу до того дня, коли закон не буде дишлом – не знаю. Буду старати-
ся! – Здається, цього бояться мої куратори сердешні, вони родилися бездуш-
ними і страх як ненавидять людей, що не згубили душі і совісті свої, що лиши-
лись людьми, пройшовши через пекло. 

Одержала і листа від нашого Є. Ол. Сверстюка – там кепсько, воно й зро-
зуміло, чекають від нього чергового або-або. І сумно, і страшно, і боляче до не-
стерпності... 
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Чи Ви, Петре Павловичу, ще тримаєтесь на Бікінських ресурсах силових, 
чи геть розмотали в підсонні рідного краю? 

Я 20 червня насадила картоплею маленький шмат землі за своєю хатиною, 
а в суботу зелену редиску площею зо 2 кухонних столи. Всі роботи земляні су-
проводжувались спогадами моєї давньої хліборобської діяльності веселої, по-
сильної. При цьому думкою облітала скрізь, а у Вас зупинилась чи найдовше, 
але гнітила ота непевність. 

Весна тут завжди не весняна, а цього року, кажуть, погана, але не найгі-
рша за минулі: сіра, туманна; погода не льотна – ще скупіша на якість добрих 
вістей. 

«Половинка» моя припала на один з тих Божих днів третього липня, що 
нагадують мені Великдень на Україні нашій, коли випадає він раннім, десь 
після 25 березня відразу. Я згадала собі, яка ж буде та друга половина моїх 
болів, страждань. 

Ходила на перешийок, на узлісся біля моря під вітром морським і сон-
цем весняним... Але день цей прекрасний наполовину й посмутнів, а вже го-
дин з чотирьох по обіді весь за туманом сірим сховався, загорнув селище до 
непрозорості. 

Дні мої течуть досі рівно і одноманітно, і чаклую зіллям, бавлю піч, ви-
рощую хризантеми в бляшанках, намагаюсь дотримуватись розкладу дня і рі-
вного настрою. Навіть не зважаю на дикі вихватки «по ізоляції» мене – ці 
людці не уявляють, що мені це не загрожує ніякими негативними наслідками, 
може навіть навпаки. 

Я в жалобі за своєю посестрою – писала Вам про це в тій стадії спокій-
ного суму... 

Бажаю Вам всього доброго, дорогий Петре Павловичу, так само мамі, 
родини Вашій. 

Завжди прихильна, вдячна Ваша О.М. 
P.S. Прошу прийняти цей невеличкий «енергетичний» пакунок і 4 сте-

реолистівки. О. 
Напис на полях: Зіновії послала відповідь на газетного листа, але він ще 

тут лежить, + телеграму 14/VI з повідомленням, а відповіді ще немає. О.М. 

НАДІЇ СВІТЛИЧНІЙ З АЯНА ДО США 

(З колекції Н.Світличної в архіві Музею шістдесятництва) 

5 серпня 1983 

Дорога Надійко, рідне велике сімейство, добридень всім Вам! 
Дякую за листівку червневу і знімки (2), за попередній лист з твоєю диви-

ною біля пам’ятника Кобзареві (прикидаю на око висоту його), минулорічну 
речову посилку. 

Оце те, що мною одержане від тебе. Була дуже втішена і рада за добру 
пам’ять твою, Надійко. 

Листами мене не дуже балують, з поправкою на сталі «поміхи». Зв’язок 
з м. Хабаровськ через Ніколаєвськ-на-Амурі виключно авіа, біля 1,8 т. км – 
повна залежність від примхливих повітряних шляхів і самого літака, та вод-
ний шлях в короткий навігаційний період, який поштових вантажів не возить. 
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Відписую тобі вперше, бо з нашої поштової філії це досить складно – не 
придбали своєї печатки для міжнародних відправлень. 

Кажеш, Надійко, ніяких ознак життя? – Ні, жива, сліпну, клигаю в свої 
79. Надсильно видобуваю моць і завзяття на опір стихії та всіляким уявлення 
в цьому квадраті глибокої периферії. 

Час ущільнений на тутешній лад – «бавлю» грубку примхливу – бо на-
віть в літню (коротку) пору не витопиш один день – другого дня димом заку-
риш хижку побілену, чаклую з зіллям, яко давній прихильник фітотерапії, і та-
ке «самолікування» мені тут ой як доречне. Лічу дні в неволі – одноманітні, 
вони швидко збігають, як осіння вода, благаю Бога, щоб бути бодай похова-
ній в землі обітованій і тримаюсь на тому щедро подовженому мені віці. 

Я так само, Надійко, думаю, най Бог боронить, і дякую Йому, Всемогут-
ньому, що волочу ноги і не втратила палкої любови до життя, хоч мені воно 
випало надто тяжке, і що в тій «забаві» зі мною мені лишили шпарку на муж-
ність, як тому панові на двох ногах. 

Живу сама в повній ізоляції від селища. Хто мене провідає?! – В’їзд не-
вільний, навіть родичам треба одержати спецдозвіл, не кажучи вже, що доро-
га утруднена в часі і в коштах. На моє звертання перемістити мене в інше, 
більш лагідне в кліматичному відношенні місце, відмовлено, мовляв, «дозво-
ляємо виїхати Вашому синові на жительство в п.Аян для догляду за Вами». 

Зрозуміло, що ще до такого рішення я заборонила Олесеві в будь-яких 
обставинах приїздити сюди. Востаннє прощалася з ним у березні 1982 в Хаба-
ровську, куди я приїздила як диспансерно хвора глаукомою в консультативну 
поліклініку. Дзвінка через малу дитину (в додаток хворіє на післяпологові 
ускладнення) теж не може, і я сама утримую їх від таких труднощів неймові-
рних, далекої дороги: сто вісім днів я добиралась. 

Питаєш, як перезимувала? Минула зима була досить терпима, але надо-
лужила своє в квітні – травні місяцях: так запуржило-замело, що я тижнями 
перебувала в сніговій облозі і видихала в наступні два місяці – ходила з ціпо-
чком, а вже згодом розпросталася. В липні розміняла свою другу «половину», 
а попереду ще дві зими і весняно-літні сльоти. Другий рік прошусь у «відпу-
стку» додому – відмовляють безмотивно. (Власне, «мотив» був невимовний: у 
відпустку раз на рік із заслання пускали тих, хто працює, а людей пенсійного 
віку законодавство взагалі не передбачало утримувати на засланні. – Ред.) 

Як на мої аскетичні вимоги – з харчами терпимо, є вдосталь молока, але 
свіжих садовини й овочів немає. Вітамінний голод тамую різними зіллями. 
Дещо тут заготовляю (кропиву, деревій, кульбабу). А більше мені присилають. 

Повторяючи за твоїм кумом (Петром Розумним. – Ред.), «не знаю, де 
краще було б мені» – там нове готують... А Оля Матусевич-Гейко теж на Во-
лодимирській, щоб не було це місце порожнім, словом, всі пристроєні або на 
черзі. (12 березня 1983 р. в момент звільнення з табору ЮГ-311/74 в Одесі, 
Ольгу Гейко затримали і відвезли до прокуратури, де порушили нову справу 
за ст. 62. – Ред.). 

Онук мій вже в шостому класі, внука Оля в ясла ходить. Десь там Олесь 
працює, так я й не знаю, бо про це не пише. Василь з Вірою, дітьми додому 
повернулися, в пошуках роботи бігає філософ. (Лісові повернулися з заслання 
з Бурятії в Київ у червні 1983 р. – Ред.). Чи працює Павло? (Стокотельний, 
чоловік Н.Світличної. – Ред.) 
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Про Івана Олексійовича Світличного хворобу знаю. Біди та лиха маємо 
через край, хоч і незаслужено, і не від Бога. Чогось мовчать Рая Мороз та Ніни 
(Строката і Самокиш. – Ред.) – твої ближчі, а може, отой поштовий бар’єр 
не перескочать? Привіт їм; поклони низенькі дідусеві й його рідні (Григорен-
кам. – Ред.). Всім Вам, мої найкращі, побажання здоров’я та сили на довгі 
роки, плідні роки, та родинного спокою, щастя. 

Ваша О.М. 

СЕРГІЄНКАМ У КИЇВ З АЯНА 

(Архів О.Сергієнка) 

19 вересня 1983 

Дорогі Олесю, Дзвінко, кохані онуки! 
Дякую за знімки – маю велику втіху і тримаю біля себе на нічному сто-

лику, щоб ввечері і зранку подивитись і поговорити з Вами, а з Олею знайо-
митись. Жаль, що вона має таку плаксиву мінку, а на одній – гірко плаче. 

Думаю, що Ви цими знимками не обмежитесь? Попрошу Олеся більше 
не фотографуватись у цьому барвистому світері. По-перше, такий одяг зава-
жає розглядати Вас, і це є робоча одежина. Інша річ, якби ти в ньому був 
вбраний і фотографувався під час роботи, тобто в час якогось трудового про-
цесу і сам. Надто картатий Ваш одяг. (...) 

Листа пишу після тяжкої гіпертонічної кризи, тому лист так і пишеться. 
Дорога Дзвінко! Є в мене до тебе, саме до тебе, прохання, чи можеш йо-

го виконати, терміново сповісти. 
Я зверталася до свого «захисника» – Івана Руденка про написання надзі-

рної скарги, і він мені відмовив, мовляв, для «адвокатської скарги в справі 
немає опори». Я оскаржила його в Президію міської колегії адвокатів і про-
сила виділити адвоката Марченка Ніколая Григоровича. 

Президія задовольнила прохання і підтвердила мені листом від 20.08.83 
№541: «Вам необхідно звернутися в юрконсультацію №2 Печерського р-ну 
м. Києва, в котрій працює Марченко М. Г., для заключения соглашения». 

Я написала Марченкові листа з цим же проханням і просила його підтве-
рдити мені свою письмову згоду (бандероль ця і лист Марченкові від 15/IX-83 
підуть разом – зараз захмарене в нас небо, тобто дощі йдуть). 

На рахунок Печерської юрконсультації 2.04.83 я переказала 10 крб. для 
заключення договору на надзірну скаргу Руденкові (він там раніше працював). 
Він їх не отримав. Марченка я просила зарахувати ці гроші як внесок для офор-
млення його згоди. Але це формальний хід, і гроші ці десь плутаються (треба 
спитати бухгалтера юрконсультації №2 Печерської). 

Треба туди тобі піти, побачитись з Марченком, заключити офіційний до-
говір, внести гроші, скільки він скаже, з урахуванням можливих витрат і взагалі. 

У таких справах йому, тобто захисникові, необхідно бачитися з підзахис-
ною. Звісно, він приїхати не зможе, але при його старанні (як і торік, цього ро-
ку мені безмотивно відмовили в т. званій відпустці) мені можуть дозволити, і 
я б приїхала сама. Марченкові я про це написала, май це на увазі. Потрібний 
його виклик, відповідно узгоджений. 
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Той факт, що Президія виділила на моє прохання саме цього адвоката – 
симптоматичний (на високому рівні «звідтам» про мене домагаються, як ста-
ло мені відомо в серпні). (Олесеві не треба робити нічого). У Марченка є домаш-
ній телефон – попроси в секретарки юрконсультації, тоді ти зможеш «піймати» 
його на роботі. Той договір з Марченком заочно мені здійснити неможливо на 
папері, тому має бути підпис. 

Я покладаю маленьку надію на цей захід при всій ситуації захмарення. 
На цьому я кінчаю цей лист: дуже хвора, погано себе почуваю. Обнімаю, цілую 
Вас всіх, мої дорогі діти, будьте здорові, не хворійте, тримайтесь. Протелегра-
фуйте на цей раз як тільки треба швидко: що я маю йому ще послати. Ваша О. М. 

СЕРГІЄНКАМ У КИЇВ З АЯНА 

(Архів О.Сергієнка) 

3 січня 1984 р., №1 

Дорогі рідні діти мої, Дзвінко, Олесю, внуки – Устимку, Олюню! 
Ще і ще раз засилаю Вам Різдвяні і Новорічні привітання та поздоров-

лення! 
Віншую Вас щастям, здоров’ям, роком добрим, віком довгим! 
Радості Вам у високосному 1984 році бажаю, щоб був він родині нашій і 

всім людям добрий та щасливий: попередній високосний аж згадувати стра-
шно – такий він був тяжкий нам. 

Я послала Вам до Нового року телеграму, листи Дзвінці й Устимкові 
окремо, дві бандеролі, а перед цим ще були листи, підтвердіть одержання, про-
шу. Листи нумеруйте. Може, проставляючи номер, цвьохне по пам’яті «ко-
гось» забудькуватого. 

Новий рік в Аяні зустріла по-київському – в 7 год. ранку, а звечора пе-
редивилась фотографії, зупинившись найдовше на родинних і поставивши в 
головах з вашою четвіркою. 

Я вже писала, що дістала довгожданого Олесиного листа і Устимове по-
здоровлення до свят (вирізку газетну також), а більше від Вас нічого. Вже пі-
сля телефонної розмови з Олесем вибилась з унормованої настроєвої колії, і 
тепер мені необхідно мати від Вас, Олеся, Дзвінки, постійну інформацію про 
стан здоров’я Дзвінчин. (Вона 1,5 місяця лежала в Інституті урології з нир-
ками. – О.С.) 

Мабуть, Ви одержали мої поради щодо лікування нирок (нефриту) і ви-
писки трав (сечогінних і інших) в листах, бандеролях. Я маю біля кг циру бе-
резового, зробила виписку з Кархута про спосіб вживання його і посилаю разом 
з цим листом Вам для ознайомлення. В разі хто з Вас захоче ним полікуватись, 
напишіть, і я негайно його перешлю, а пізніше ще дістану в того мисливця, що 
забрав мого собаку Дичку на лінію. 

Писала також, власне, нагадувала про ті ліки, що допомогли мені позбу-
тися поліпів шлунку. Рентген після 5 р. лікування був разючий, порівнюючи 
з першими трьома знимками. Мене було призначено на операцію для ампута-
ції всього шлунка – хірург НД Онкологічного іституту Думбадзе (може трош-
ки прізвище його спотворила) готував уже до операції і був обурений, коли я 
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зажадала виписки і пішла з лікарні. Олесь це повинен пам’ятати, ми вдвох з ним 
радились. Бачила я в онккологічному інституті двох таких післяопераційних 
хворих через 7 місяців по ампутації. То жах! Певна річ, що це не той приклад, 
але хірурги є завжди хірурги, раз вони мусять орудувати скальпелем. 

Мені потрапило прочитати в журналі за 1983 р. останню повість Миколи 
Амосова (забула, як зветься) дубляж журналу, українською і російською мовами. 

Повість цю варто прочитати: я б назвала цей твір сповіддю хірурга – та-
ка вона відверта і чесна з самим собою і своїми колегами-лікарями, тими ліка-
рями, що їх веселий настрій не псується після смерті їхнього пацієнта з влас-
ної вини цього хірурга-невдахи, теоретика з науковим ступенем! 

Про спроможності фітотерапії Кархут пише, що «в лікарських рослинах 
міститься в готовому стані біологічно активні речовини, значну частину яких 
досі ми ще не навчилися одержувати синтетичним методом. Проте застосуван-
ня лікарських рослин лише тоді дає позитивні наслідки, коли їх призначає лі-
кар, що знає їх дію». 

Треба, дорога Дзвінко, йти до гомеопата Попової, чи іншого. Треба кори-
стуватися аптеками гомеопатичними, поки не наб’єш руку на збиранні потріб-
них лікарських рослин і їх приготування. Що торкається сечогінних рослин 
(я прислала тобі вибірку) уже не відкладаючи вживати тепер: це не пошкодить. 

Дзвінко, будь така ласкава, уважна, добра, напиши мені листа відверто 
докладного про свій стан здоров’я. Повір, що мені це тепер найбільш потрібно. 
Це не значить мені заспокоїти. 

Вся я настроєна на хвилю Куренівського сімейного вогнища, а значить, 
мені болить і радує все те, що й Вас, хоч я дуже територіально й далека, і не 
вгадати, чи цю відстань я колись здолаю фізично... Я тут живу, дихаю, горюю, 
радію і скидаю пізно ввечері дні з рахунку прожитих пустопорожніх з життя 
мого невільного, щоб увійти в день світлий життя свого нового, біля Вас, по-
руч Вас, під небом Київським... Це моє бажання таке непереможно сильне, 
що тримає мене постійно і в дивний спосіб відводить від мене всі гальмуючі 
чинники нездоров’я, настрою тощо. 

Радо зустрічаю кожен новий день, незалежно якою погодою він красний, 
і ще радше з ним прощаюсь увечері, вже в ліжку на календар озираючись. 
Побажав мені син безсніжної зими, і така вона й була до Нового року, а в ніч 
цю граничну легкою пеленою окутав аянський квадрат снігом і сховав з очей 
пилюгу густу і всю непривабливість селища засміченого, брудного, хаотично 
забудованого. А сьогодня, під скісним промінням жовтявого сонця із-за соп-
ки високої морозного дня безвітряного, Аян виглядав мальовничим і я з яки-
мось незрозумілим почуттям піднесення сприймала його по-новому. Гуляла 
11/2 години з порушенням режиму і планових робіт буденних, але неминуче 
потрібних. 

Все думається про Вас на фоні часу тривожного, загадкового. Навіть 
глибока периферія, дезорієнтованість не гамує цього почуття неспокою. Зро-
зумій, Олесю, як мене разить мовчання Ваше. Листи мої добряче половинять: 
одержую жмутом в інтервалах чималих, хоч більш-менш зв’язку поштовому 
погода сприяє (з Хабаровським штампом). Хтось попередньо їх перевіряє, а по-
що, спитати?! 

Разом з листом вкладаю і виписку про цир та рекомендації Кархута що-
до лікування медом, дозування його. 

Обіймаю всіх моїх дітей, міцно цілую. Ваша бабуся. (...) 
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ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С. ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

17 січня 1984, №3 

Дорогий Петро Павлович! 
Старий рік витрусив мені бід, а щось і на новий залишив за законом пре-

ємственности. Задивилася на безхмарне небо і на дах свій зиркнула – аж біля 
самої основи дощано-толевого даху залізна труба-димар світиться діркою... 
І забігала 6 січня по начальству надвечір, а на Святвечір піч топилась, а я на 
дворі стояла, вартувала, а того й не знала, що димар прогорів і на горищі... На 
новий юліанський рік вдруге поставили трубу, вже доточену до основи вихо-
ду диму. Скажете, що я позбавлена щастя? 

Діри лишились незацементованими, сніг біля труби підтає, стікає на го-
рищі, труба обмерзає, охолоджується. Сухісінькі дровцята ледве горять... Тем-
пература після топки до 10°, а ранком до 3 –5° з допомогою електрокаміна! 

Але в хаті, та без вітру, можна за столом сидіти, думати і «розмовляти» 
в такий спосіб зі своїми родичами, друзями, приятелями, не байдужими до 
чужого горя-біди. 

Уже в Новому році почула з радіопередачі (уривок дійшов до мене), що 
Симонов писав: «Немає чужої біди, байдужі до чужої біди люди або вбивці, 
або ті, що готують себе на вбивців». Може, не зовсім точно передаю і не 
знаю, коли і в якому творі він це написав. Але безумовно це дуже цікаво і 
мало стосовно... я б сказала. Найбільше це підходить для повчання старшокла-
сників. Я охоче слухаю радіопередачі з літературних тем для такої аудиторії. 

В Різдвяні і Новорічні свята були повітряні вікна вільні для поштових 
літачків, одержала поздоровлення такі, якими вони тепер стали, власне, біль-
ше для реєстру милих і добрих голосів зі світу принишклого перед бурею. Дай 
Боже, щоб вона минула! 

Радісно, що не була я забутою: люди великої душі переслали часточку зі 
щедрот своїх і відповідно були зустріті радісними і вдячними слізьми... Все 
нагадується при цьому оте Франківське: «Якби ти знав, як много важить сло-
во...». Зрештою, вдячна, я лишаюсь у боргу перед своїми земляками коханими... 

Отримала із сковородинський «Сад пісень» (дома я маю старі видання) 
без супровідної листівки, чи то її не було, чи «загубилась»? В попередніх 
двох листах в Новому році – їх я посилала простим поштовим відправленням – 
поздоровчих, я повідомляла Вас, що лист і дві листівки мною отримані, дякую, 
Петре Павловичу, також і за посилочку з горішками. 

Чотирнадцятого в телефонній розмові з сином обіцяла, що приїду додо-
му, а в відповідь почула радісне: «Коли?» Вживаю заходи до дострокового 
повернення – все єднаюсь з установами мінюстиції і колегіями адвокатів сво-
єї та РСФСР республік. Остання відмовила в січні минулого року, до своєї 
адресуючи. І триває ця переписка і понині. Судовий адвокат (першої інстан-
ції) свою відмову умотивував як «для адвокатской надзорной опоры в деле 
нет». А виділений на моє прохання Київській колегії адвокатів другий адво-
кат уклав згоду в жовтні, а перед Н. роком повідомив, що «изучение дела за-
держивается до получения его из архива по запросу Киевского горсуда». З такою 
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формою «стон» я сама зіткнулася в справі Олесиній – чотирьом захисникам в 
різний час було відмовлено (з різних «поважних» причин) видати ту справу з 
архіву на «изучение». З відділу «Хранить вечно». 

Побачимо, що скаже нам високосний рік – високосних я боюся: почи-
наючи з Олімпіадного-80, підрахунок своїх бід впритул починаю саме з саме 
передостаннього. 

На свою скаргу до Президії Верховної Ради в травні відповідь-відмову 
дістала від прокуратури УРСР з наблюдательською відділу за діями КДБ, про-
курора Лесного. Якщо все «правильно», то явно неправильно, що не дають ад-
вокатові до вивчення тієї справи. Чому?! 

Не можу домогтися і відпустки: оте вездесущеє стоїть на заваді і опира-
ється воно на неофицийно-дополнительном, неутвержденном... Це вже зло. 
Чи достойно піддавати гуманні закони випробуванню часу? – Скаже сам час. 
Дуже дякую за запросини мене в гостинну Вам і Зіновії. Хотіла б попасти до 
Вас в сезон, коли не пізно посадити в землю деревця: липу, тополю і кущі ка-
лини і троянди рожової, невибагливої. Чи мало я їх за своє життя в містечку 
Старих Санджар (на карті тепер Решетняки) і в Києві на Куренівці посадила, 
але в Пшеничному приплюсувала б нормативні ще 5 дерев на землі нашій. 

Посадила менше, чим повалила з примусу в Іркутській обл., чула, місця 
ті лисиною взялись, і вивітрюються кладовища. 

Ви, коханий Петре Павловичу, правильно підрахували кінець – найточ-
ніше припадає на 5 листопада 1985, майже на кінець 81 року життя! (День до-
даткового утримання під вартою на етапі зараховувався за три дні заслання. – 
Ред.). Чи доживу? Час іде і наближає мене до розв’язки: або-або... Гіпертонія 
мене не мучить вже з місяць, натомість серце неначе розрослось на чверть моєї 
внутрішньої (грудинно-черевної) порожнини. Я гноблю і благаю натруджене 
серце... 

Зима малосніжна, вітряна, холодна. Отже, я чекаю на весну, тобто йду 
на «Вы» – на пургу, заметілі... Така погода припадає найчастіше на кінець бе-
резня, квітня, травня. Рознощики телеграм роблять стежини до моєї снігом огор-
неної хатки, а через них я зв’язуюсь зі світом аянського закутня. Принаймні 
так було торік. Це треба мати на увазі моїм кореспондентам – авіапоштовий 
зв’язок припиняється. 

Даруйте мені, що псую настрій на початку високосного – хай він Вам 
буде добрим і щасливим! Я так щиро і палко цього бажаю, і так мені хочеться 
зустрічі з Вами довгої. 

На все Вам добре. Ваша О. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С. ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

Січень 1984, № 4 (Навздогін листові № 3) 

Дорогий Петро Павлович! 
Мій попередній лист № 3 (17/I 84) розминувся з Вашим новорічним 

(29.12.83) на аянській пошті – свій здала, а Ваш одержала: поштових рейсів 
не було вже кілька днів(!?) Моя найкоротша дорога – до пошти (листи я одер-
жую до вимоги). 
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Вашим листам довгим і коротким завжди радію, а щоб подовжити куце-
нькі, так само як і довгі я їх перечитую і вичитую щось в них нове: тут і інту-
їція, і бажане за дійсне, і трохи фантазії, домислів тощо. Покарана ізоляцією, 
в духовному єднанні людей, щедрих на добро, я її не відчуваю і страху само-
тності не маю, долаючи його саме в такий доступний мені спосіб. 

Занепала пауза в листуванні – зносинах зі світом далеким і таким орга-
нічно мені близьким – погодні умови стали на перешкоді. На додаток три дні 
пружило: 20, 21, 22 і занесло мою хатину, а з 5 віконець двоє ще світилося 
через снігову вуаль. Я загрипувала. Серцю важко тягти було і без грипу... Ві-
тру сильного не було, сніг падав на рівні віконних фрамуг. Вода в бочці є. 
Я її витрачаю економно, як молоко, хоч вона припахає соляркою від шланги і 
не вичерпати в бочці масних розводів. Світло було блимнуло двічі, але не 
обірвало проводку. 

На столі лежав розпочатий до Вас лист, я продовжувала подумки з Вами 
спілкуватись, але не мала фізичної сили писати так, як укладалось в настрої 
на тій моїй шхуні... 

Одна добра дівчина надіслала мені дві книжки, з нових українських ви-
дань, і я читала: Роман Іванчука «Вода з каменю» і Валерій Шевчук «Дім на 
горі» – чи Ви їх придбали у свої бурсацькі вакації? До останнього твору є пі-
слямова М. Жулинського, гарна річ його післямова, обґрунтував появу в наш 
час містичних творів, свідомо обійшовши чи не головну причину. Мова у 
В. Шевчука хороша. Тираж 30 тис., розійдеться в приватних бібліотеках лю-
бителів укр. худ. л-ри. «Вода з каменю» – хвилює, коли до того історичного 
фактажу долучити знання рідної історії досвідченого читача. Йдеться про 
«Руську трійцю». На титульній сторінці сказано скромно: «вырисовывается 
фигура просветителя Маркиана Шашкевича», именно, «вырисовывается». 

В ті часи в Галичині було 2 мільйони русинів, а в Східній – 7 мільйонів 
українців – цікаві статисттичні дані, якби укласти таку таблицю від початку 
до наших днів. «Наш перший розум» – Гр. Сковорода відвідав західні землі. 
Як пише В. Шевчук, і запали в душу Маркіяну його слова: «Поклади на тере-
зи свого сумління печаль твою і печаль твого народу і служитимеш тому, що 
в тобі переможе». 

З цього твору вперше дізналася про польського поета Северина Гощин-
ського, другого по величині після Міцкевича автора поеми – «Канівський за-
мок». Згадується і революціонер, наш земляк – Капніст з його сатирою «Ода 
рабству». З охотою прочитала «Вода з каменю», але маю чимало критичних 
зауважень і ще більше, гадаю, має сам автор зауважень і незадоволення зі сво-
го твору. 

Читання я дуже обмежую через свій зір: одним оком мало що бачу, дру-
ге (праве) теж болить і мушу їхати до Хабаровська на лікконсультації, як тіль-
ки буде більш сприятлива погода. Хоч лікарі безсильні хабаровські. 

Над Аяном трохи розпогодилось, але не гудуть поштові літачки, прогно-
зують снігопади. Бульдозерист трохи прочистив під’їзд до мого двору, щоб 
можна налити бочку води – яка це проблема, щоб Ви тільки знали! 

Написи на полях: А «нонкомформіста» запроваджено до Чистополя! 
Я відправляю лист, а попередній третій ще лежить на пошті. 

25 січня. Сьогодня бігаю з замовленням, щоб налили бочку води і в по-
шуках людини, щоб цю воду перелила в другу – такий маю «водогін» хатній. 
(Зручніше, щоб це була людина постійна – не можна, а комбінат «бытовых 
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услуг» такої послуги не передбачає). Так про воду стараюсь, щоб не заскочи-
ла мене пурга при порожній бочці. 

Сьогодня в Аяні навіть сонце вирвалося з-за хмар, коли його зовсім не 
чекаєш, і засвітилось все навколо. Підвищення настрою – в прямій залежнос-
ті від атмосферного тиску: всім останнім гальмівним факторам не даю ходу. 
Кожне 25-е число – день відвідин РОВД; дорога розчищена, під гірку йду по-
воленьки, дихаю рівно і думаю: моціон не такий уже й поганий, навіть міг 
бути приємний, якби без такої ганебної спонуки, яку бере на себе така уста-
нова, розуміючи безглуздість цього... Між іншим, запроваджено реєстрацію 
через півроку по приїзді моєму, для злорадної втіхи «главних», на їхню вимо-
гу. Сміхота, чи це щось інше? 

Побут мій Вам зрозумілий, але не в таких деталях. Коли споглядати Аян 
згори вниз, як була зроблена та знимка, що я вам надсилала, то після цього 
снігопаду контури селища геть розплились на сніговому гобелені, а ялинки 
втратили свій колір і як зі снігу зліплені стоять розпушені і ріденькі в навко-
лишніх сопках. Мабуть, вони були густішими перин. 

Селище невелике, а засипане снігом робиться ще меншим, а ходити по 
тих нерозчищених дорогах ой, як тяжко – і на перешийки до моря дороги за-
криті, а моціон же необхідний, і не просто в справах, щоб остаточно не зани-
діти... Такі труднощі ще тільки почались, ой-ой, що ще в мене попереду три-
валої зими аянської в цьому лиховісному році. 

Прокинулась сю ніч від болю робочого ока: десь глибоко в орбіті... За-
непокоєна і засмучена почала новий день, 26 січня, день морозний і розпого-
джений а чи буде він льотним – це питання – бо далека дорога до Хабаровсь-
ка... І не знаю, чи таке життя людини стирається, чи ржавіє?! 

Тисну Вашу руку з вдячністю. О. 

ЛІСОВИМ З АЯНА В КИЇВ 

(З добірки Лісових) 

7 лютого 1984 

Дорогі мої Віро, Василю, Миросю, Оксене! 
Це третій лист посилаю Вам додому простим поштовим відправленням. 

Знаю, що перший – відповідь на Ваш дорожній лист не дійшов, то, може, хоч 
Новорічне поздоровлення отримали? Ваші поздоровлення, малюнок Оксена, 
фото (2), посилку отримала 30 січня, в день, коли путні люди збирають гос-
тей до своєї господи і радіють, перебуваючи в колі друзів – обранців долі і 
злагоди. 

На привітання подумки я відповіла рефреном з вірша Лермонтова: «Ту-
чки небесные..., нет у вас родины, нет вам изгнания». Була тривала пауза в 
поштовому зв’язку, і перший літачок, що йому відкрилося «льотне вікно», 
привіз мені в цей день на втіху в моєму невтішному становищі трохи корес-
понденції. На стіні в мене красується, я б сказала, дуже гарний малюнок мого 
коханого внука Оксена і поруч фото Ваших хороших дітей... 

За посилку дуже дякую, так може зібрати її мати або дочка, зайвим у ній 
була ковбаса і бракує крему для лиця, якщо не забули покласти крем для рук. 
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Дозволяю трохи посміятись. Чепурюся завжди, а ще більше з того часу, коли 
одна красива жінка в котрийсь день мого народження, сказала: «Оксана Яків-
на є окрасою нашого жіноцтва». Літній жінці – це великий комплімент, прошу 
розуміти це, як жарт. Правда, я не втратила гумору в становищі, який Довжен-
ко описав як «нема в мене хати»? 

Пуржить сього року, починаючи з лютого, засипана, як в пелену захова-
на, снігом отеплена моя хижка біля самого Охотського моря; а сіток не навчи-
лася плести, ну який з мене землепроходець, здобичник?! 

І чого я тут?! Думаю про Вас у Вашій господі, а моя уява не може дома-
лювати четвертого члена – господаря твого, Віро, нашого Василя. Як Ви там? 
Обіймаю, кланяюсь. О.Я. 

СЕРГІЄНКАМ У КИЇВ З АЯНА 

(Архів О.Сергієнка) 

29 лютого 1984 р. 

Дорогий Олесю, Дзвінко з діточками, моїми внуками далекими, коханими! 
Два тижні були сонячними по-аянському, з морозними днями веселими. 

В цей період я дістала Вашу, готовану до дня народження бандерольку з одне-
нькою ластівочкою, де Ви всі четверо вмістили свої поздоровлення. 

А листа так і не дістала, чи згубився, чи ще пишеться? В подяку і щоб не 
урвалася павутинка зв’язку я поривалася дати телеграму, написати листа і 
подумки посилала їх щодня, перебуваючи на довгій прогулянці на першому 
перешийку, над морем студеним і таким мені чужим, байдужим і неприступ-
но красивим. (Чула, є про море це книжка нова.) 

І, нарешті, сьогодні зібралася (погода похмурніла, сипле сніг, по-сусідсь-
ки десь там пуржить) – в мене так виходить з написанням листів найчастіше. 
Бігала домовлялась, власне, умовляла Вовку воду привезти, а до нього, дуже 
дорогого, й на козі не під’їдеш: я тепер збідніла... 

Устимко подякував за календарика, значить, цю бандерольку дістали, а про 
другу (порошковий шоколад і спеції в такій гарній тарі) не згадали, а бандероль 
ця пішла першою. 

Прикро, що ніколи не згадуєте про мої пересилання, хоч якимись харак-
терними ознаками. Коли телеграфує Дзвінка, чи по телефону вона говорить, 
то по-діловому, щось довідуюсь. 

Листи свої нумерувала – для чого? – щоб згадували, що отримали. А те-
пер вже годі говорити, сварити, бо й пресом нічого не вичавиш. Враження 
таке, що всі мої пересилання Вас обминають. І це цілковито можливо. Навіть 
на повідомленнях розписується хтось з пошти. Якщо Ви дістаєте якесь по-
штове пересилання, де написано з повідомленням, то допоминайтесь його і 
підписуйтесь власноручно. Хіба це вперше? Чи треба про це нагадувати? Чи 
це трудно? 

1 березня. Не сильно пуржить, сипле сніг. В очікування води двічі від-
гортала. уминала сніг на стежині до хати. Вовка приїздив на обід і води не 
налив, а вже під вечір після машинної чистки дороги нагорнули добрячий ру-
бець снігу обабіч і тепер Вовці є на що спиратися у своїй відмові. Міряю во-
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ду як молоко, може, три дні протягну, використовуючи снігову воду як техні-
чну. Вовка вже за два роки добряче п’є, не женився, щось на перешкоді. Злий 
вовкулака. Саша хворів знов-таки через того «зеленого змія», словом, всі як 
пили, так і п’ють... 

Занавісила вікна, денні роботи кінчаю, лишається мені вечір для самої 
себе і якби не хворі очі, могла б більше почитати чи пописати, а так заоща-
джую ще скупіше, ніж аянську воду з масними кругами солярки + фарба боч-
кова. Де ж то не згадається джерельна вода лісу Горілого з нашими з тобою, 
Олесю, мандрами за ягодами, грибами... І все це в супроводі втрати Євгена... 
(с. Горіле за 25 км від Тамбова. – О.С.) 

Потім у довгому-довгому ланцюгу згадуються всі втрати мого життя, я 
не можу сказати довгого життя, бо в ньому було надто мало щасливого і доб-
рого, скупо навіть коротке життя... Світло тьмяне, але хай хоч так, ніж зі сві-
чкою. В хаті тепло – стіни зовні огорнені снігом – не дихають. Двоє вікон від 
вулиці снігом занесені, а троє, з двору, я весь час так-сяк сніг відгортаю: поки 
очі дивляться – ще буде мені «світлиця» без вікон навічно... 

Але такий настрій не є частим гостем, на прогулянках він у мене зовсім 
інший. Оживаю. 

2 березня. Цілу ніч пуржило. Відчинили сінешні двері, снігова пробка 
до одвірків, але ще не ущільнилась. Відгорнула з дверей, далі посунула в то-
му проході між штабелем і піддашшям. Очистила троє вікон – цілу годину 
топцювалась. За день таку «операцію» снігову двічі повторила. 

Ввечері топила піч і снувала по хаті важкими ногами. Трохи чистили 
дорогу кривулькою, ближче до Мальцевих, вивільняючи під’їзд – це все мене 
віддаляє від можливості після пурги привезти воду. Оце такі в мене пробле-
ми, такі серйозні питання миттьові, і відповідно зайнятість, ущільненість дня 
мого. Натомилась, що руки дрижать, але тиску немає. Надихалась на дворі 
досхочу... Живу серед людей як у пустелі, бачу їх, і тільки. Їм легше управля-
тися з побутом, хоч він у нас однаковий, а інтереси не збігаються – наша від-
чуженість цілковита, а з нею й байдужість зовсім людська... 

По радіо прослухала дитячий концерт з весняним репертуаром. Як доб-
ре, що у Вас весна. Вже як не видно прилетять шпачки до нашого саду, двору, 
загомінку. Хотіла б я знати чи підготували оселю хоч для одної пари шпаків? 
Чи годівниця (кухонне підвіконня) зимою для синичок була повна корму? 
Хто його до цього спонукав? Чи, може, то все лише в моїй уяві? – Який був 
завжди зимово-весняний ярмарок пташиний у мене під вікном! 

Ні разу ти не написав мені, Олесю, про наш сад. Чи доглядаєш сад? Як 
плодоносить? Чи любе Устим поратись у саду? Немає тепер у Вас своєї полу-
ниці: бур’яни заглушили. Я ціле літо чекала на посилочку з аґрусом: він пре-
красно зберігається і не псується в посилці. 

Серед снігу, в завірюху і пургу мені ввижається Куренівська оаза і Київ-
ський березень, і Ви, всі заклопотані, забігані, гамірливі. 

Дуже гарний той перший Ваш фотокомплект – всіх вмістила на поличку, 
час від часу міняючи експозицію. 

Мав би давніше прийти пакуночок від Орисі Сокульської, мій подарунок 
нашій дівчинці, діяльній розумниці. Пригадайте! Незабаром три рочки спов-
ниться, росте, вилюднює Олюня наша. 

...Переселились мої батьки колись з сусідської в куплену старосвітську 
хату простору. І несла я, трирічна дитина, посвячений образ Матері Божої в 
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гніздо нашої родини великої... Давня і жива картина в серці живому. «Нема в 
мене хати...» (Довженко). 

3 березня. Перечитала вчорашнє. Вибачайте. Сьогодні інший день, ін-
ший настрій. А руки дрижать від втоми, знов місила стежину і копала сніг на 
вихід до прочищеної стрічки дороги. 

Блищить під сонцем сніг аянський, погода напрочуд зимова гарна, без 
весни. 

Після снігових «вправ» відпочивала сидячи і зажмурившись в окулярах 
сонцю раділа і Богові дякувала, бо мені легше сніг відкидати, чим моїм рове-
сникам поради відбувати. Справді, що було трагедією, фарсом стало. 

Перечитала бібліотечну книжку «Жизнь без лекарств», автори. Ромашов 
і Фролов (100,00 тираж; придбайте її). 

Пересилаю пораду вправи для очей (Устинкові, Олесеві). (...) 
Сама назва книжки говорить про її зміст. Є всього потроху, в т. ч. і про 

ліктрави. На кінці й науки трохи подають. Книга хороша і дуже актуальна. 
Подивилася, Олесю, в книгарні на вул. Фрунзе, придбайте. Взагалі, цей 

магазин не обминайте. 
Як в Устима з зором, чи покращав? 
Дякую за телеграму – пишу скаргу до свого депутата. 
Послала адвокатові листа (незалежно від результатів з адвокатською 

надзірною скаргою хочу познайомитись). Певно, що ти швидше за мене будеш 
знати: він копію відповіді тобі, так само як і мені, надішле поштою. Я зустріну 
будь-яку відповідь спокійно, власне, я її знала з самого початку. Але писати 
однак треба було: в цьому теж є своя логіка, послідовність і необхідність. За 
амністією вже рік тому всі жінки, старші 55 років, за всіма статтями були зві-
льнені; не торкнулась лише моєї, якої треба соромитись законодавцям суспі-
льства розвиненого соціалізму. 

Все це буде пізніше, ще, ще, ще треба почекати. Дзвінко, як твоє здо-
ров’я, чи зверталась до гомеопата? В кількох листах з виписками на тому фі-
тотерапії я дуже просила тебе, Дзвінко, написати про себе. Може, той лист у 
дорозі поштовій? 

Будете мені писати – поставтесь уважно до моїх багаторазових прохань 
повідомляти мені, що від мене одержуєте. 

Питала я і про Устимові успіхи в музшколі? Як Оля говорить? Не пере-
стала лякатись фотоапарата? 

Бажаю Вам, мої кохані діти, внуки всього доброго, цілую. Ваша мама О.С. 

СЕРГІЄНКАМ У КИЇВ З АЯН 

(Архів О.Сергієнка) 

4 березня 1984 

Дорогі діти, внуки! Вітаю з Провесною українською! 
Не можу думками, серцем відірватись від Вас і нашої України. Дні мої 

аянські немов несправжні, лише через них треба мені переступити конче, щоб 
опинитись у Києві поруч Вас. На землі і під небом своїм, в стихії рідній, бла-
годатній. 
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Сьогодні не гудуть літачки поштові і автомашин не чути, і тихо на вули-
цях. Проголосувавши і на додачу повернувшись з цитринами з буфету вибор-
чої дільниці, поспішила до лазні (жіночий день). 

Перебуваю під враженням сну свого: десь у незнайомому місці, біля ве-
ликої церкви в стадії завершення будівництва її я стояла внизу на східцях, а 
згори сходив Борис Дмитрович Антоненко-Давидович під руку з дамою в чо-
рному... Не зупиняючись він пройшов мимо, але кивнув мені привітно з лас-
кавою доброю посмішкою... Когось чи щось шукаючи, я довго ще ходила в 
цьому місці. Натрапила на вузеньку вуличку з перелазами, а кругом цвіли 
буйно величезні дерева, як многолітні дуби чи липи. Цвіт був білий і рясний. 
Не знайшла чого шукала і зупинилась на роздоріжжі.. Чи ще живий Б. Д.? 
(Б.Антоненко-Давидович помер 9 травня 1984 року. – О.С.). Хай Вас боро-
нить Бог. О.С. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С. ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

6 березня 1984 

Дорогий Петре Павловичу! 
Цілком несподівано дістала Вашого листа (3), коли пішла за пенсією, бо 

вже 3-й тиждень не літають літачки зв’язку. Лист був без нашого поштового 
штемпеля – його поставили, на моє здивування... Кожний вістці рада, Вашим 
листам – особливо. Прочитавши, мені зробилось і боляче і сумно за вас, за 
всіх, і те «скромне» життя-буття периферійних місць, віддалених за транспор-
ту та автомобільних шосе. Уточнення на цю тему – зайві. 

Та пурга, про яку я Вам писала (благодатна тема погодна, можна, коли 
вмієш, гострити перо скільки хочеш!), минула, настали дні з сонечком і моро-
зцем без вітру) і я дістала Ваш рекомендований лист, дякую. 

Було кілька пошт, у мене було враження, що ще щось затримано. Тепер 
виявилось, що так воно й було. Ви вже вдруге повідомляєте про Вашу посил-
ку, але вона десь в дорозі, бо новий тур пурги почався з 29 лютого і скінчився 
3 березня. З написанням листів у мене найчастіше виходить так, що пишуться 
вони, коли з хати – ні руш! Щоб не засніжився вихід по двічі в день горнула, 
топтала, місила той сніг, вивільняючи троє вікон, а двоє других геть заметані 
під стріху. Надихалось в пургу, натомилась, що руки просто танцюють, але 
немає атиску високого. В додаток воду не привезли на замовлення, по-побіга-
ла я за водовозом і марно. 

Міряю воду, як молоко, для технічних потреб – топлю сніг брудний. 
А вода ж аянська в бочку фарбовану попадає з масними кругами солярки! 
Джерельна вода – то мрія, знала я таку воду, пила таку воду, виросла серед 
природи, до якої ставились з любов’ю, бо ще не було мічурінського кличу: 
«Взять у нее – наша задача!». Тепер бігаю, щоб бочку з двору перенесли на 
вулицю ближче до очищеної від снігу вузенької стрічки дороги. Ще без води. 
В жіночі дні всі будуть відпочивати, водовози теж. А прогноз погоди: ждати 
пурги. 
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Оце такі в мене проблеми, такі серйозні питання миттьові і відповідно 
зайнятість, ущільненість дня мого... 

Живу серед людей, як у пустелі (це робота моїх кураторів), бачу їх і тіль-
ки... Людям, посельцям аянським легше управлятись з таким побутом, хоч він 
у нас ніби однаковий, а інтереси не збігаються. Наша відчуженість цілковита, 
а з нею й байдужість зовсім людська... Установа добрих послуг таких послуг 
не планує, хоч я довго цього добивалась. Словом, кожен має сам себе обслужити. 

В цьому і є зловтішний розрахунок місця обраного для покарання, воно 
цілковито відповідає задуму тих виконавців волі чужої. Найняти немає кого, 
можна за пляшку, але ці «добровольці» одну послугу зроблять, а потім від них 
не буде спокою і вночі. 

З продуктами мені краще, чим Вам, Петре Павловичу, і тому в продук-
тових посилках немає ніякої потреби. Дуже прошу, не клопочіться цим біль-
ше, і в крайньому разі, лише на замовлення. Кукурудзяну олію я вживаю як 
ліки проти склерозу. Тепер я ще маю таблетки препарату «Стугерон», отже, 
надалі обійдусь без олії. Окрім того, п’ю цілющі трави, їм гречану кашу (тут 
дають діабетикам по нормі). Все маю, а чого мені бракує – в посилці не при-
шлеш. 

Палива вистачить мені до кінця строку – завзялась його відбути, щоб не за-
боргувати. Зрештою, в усіх цих кліматичних труднощах адаптувалась. Жду. Їду. 

Мій адвокат написав надз. скаргу (копії її мені не вислав, хоч це було 
першою умовою нашого узгодження) знайшов «пом’якшуючі обставини, що 
були упущені судом і не зазначені вироком». На особистому прийомі у заст. 
прок. УРСР доложив, просив опротестувати і зменшити строк до фактично 
відбутого. Я особисто надії не покладаю, що Верховний Суд УРСР «зглянеть-
ся». Буду і далі клопотати. Але без віри вважала, що клопотання мої логічні, 
послідовні і, що найголовніше, захід цей потрібний був. Опора наша – в законі, 
його треба шукати завжди. Я припізнилась з огляду... 

Не дістала я листа від п. Зіновії, обіцяного телеграмою. Може, «загубився»? 
Ж. «Вечірній Київ» дістала листом службовим, дякую! Головний редак-

тор журналу видобувся для першого номера аж на «параліч душі». Редакцій-
на колегія поважна, може наступні номери випустить кращими? Розділи за ви-
нятком розділу «Мистецтво», як для початку, я б сказала, бажано, щоб були 
іншими, бо занидів весь журнал. 

Поезію я дуже люблю, слухаю радіопередачі «Поетичні зошити», а з цих 
надрукованих в ж. для передачі вибрала б хіба: «Києву» – В. Моруга, Кацнель-
сон, я бачу не старіється, взагалі, акції старих з недавнього часу піднялись, а чи 
надовго? Отак і живемо, як в казці, ну-ну. 

Читаю зараз видані в 1983 році бібліотечні книги: «Жить без лекарств» 
Ф. Ромашов, В. Фролов; хороша книга. 100,0 тираж, Москва, «Советская Рос-
сия» і другу – «Земля наш дом», збірник. Досить цікава книга, 200,0 т. тираж, 
Москва, «Мол. гвардія». Дехто говорить в трагічному тоні. 

На все Вам добре, дорогий Петро Павлович, знаю і розумію, як Вам тя-
жко. Пошануйте своє здоров’я, не перетруджуйтесь, любий ранчо. Кролів і 
курей досить, але треба ще й свиню. Коли комусь недорога Ваша голова (ви-
падок з поваленням повітки) – бережіть себе самі. 

Вітаю Вас з Днем народженням і Вашу маму. Ваша О.М. 
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ЛІСОВИМ З АЯНА В КИЇВ 

(З добірки Лісових) 

18 березня 1984 

Дорогі, милі люди – Віро, Василю з діточками своїми ! 
Вітаю Вас з весною високосного 1984 року ! 
Шлю Вам на всю спроможність серця свого і інтелекту побажання, зи-

чення, віншування до Ваших минулих і наступних ювілейних дат, до пори 
веселого, оновлення благодатного, до дат знаменних, сподівань оптимістич-
них – одним листом хочу залатати пропущене не з моєї вини, а в силу неза-
лежних обставин наших, цур їм! Будьмо ! 

Мабуть, не дійшли до Вас мої два коротенькі листи – простим поштовим 
відправленням, у відповідь на Ваш лист прощально-радісний з Бурятії (Київ), 
а другий в подяку за посилку, добрими, щедрими Віриними руками зібрану. 
Дякую! Все було доречно потрібним, вистачить надовго. 

Я вступила в критичний рік життя свого та в переломний щодо здоров’я 
свого і строку невільничого. Становище надто нестабільне, щоб щось плану-
вати надалі. Так само і з посилками: висилати на замовлення мої, лише. 

Протягом місяця перевіряють ще мені клінічно-лабораторним аналізом 
кров (щось там з еозинофилами не так) і я сама буду вирішувати, чи їхати 
мені в Хабаровськ в краєву консультативну поліклініку. Пропонують вже їха-
ти, але зваживши всі обставини такого лікування наосліп, яке мені уготоване, – 
я утримуюсь. 

Там, на Володимирській, виявили в мене мастопатію, у 1981 р.; мене бу-
ло перевірено амбулаторно в Хабаровській онкологічній у 1981 р. з хороши-
ми висновками. Гадаю, що тепер це теж не мастопатія, а вже щось інше, може, 
притамовані мої колишні поліпи шлунка, що пішли по трактату кишківника. 
Восени 1983 р. Я чуть-чуть не полетіла на консультації окуліста: з очима по-
гано. Відклала через все ту ж саме тяжку дорогу, погану погоду і пожежу 
дровників на моїй садибі, коли огонь загрожував і моєму убогому пристанищу, 
навіть речі виносила, а з тиждень очунювала... А до всього мучить поліартрит 
і артрит колінного суглоба: лікувалась понад місяць. Тепер ходжу, не шкан-
дибаю, але болять суглоби пальців рук (зап’ястя). Понад два місяці: грудень, 
січень, лютий був унормувався тиск артеріальний, а це знов підскочив, і я 
збиваю його і медикаментами, і травами. 

Словом, життя невеселе. Проте вмирати не хочеться. І не просто не хо-
четься, а чую в собі невтомний, молодий потяг до життя, до краси природи, 
якою милуюсь – не намилуюсь. І навіть все те жалюгідне, мені відпущене, як 
кара, приймаю примирливо і добувала і видобуваю в собі сили на опір стихії 
і прикрощам (зумисним для утруднення життя до нестерпності). І не лячно 
мені труднощів, самоти, і страшно хочеться вернутись в рідну землю лягти... 
Для життя, якби живою повернулася до дому, вже нічого не лишається... 

Дорога Віро, я лишаюся спокійною. Хотілось би мені ще раз випробува-
ти на собі ліки Володимира Дутчака. Я писала додому, щоб Дзвінка спробу-
вала сама в такий спосіб полікуватись і обминути операції. В фітотерапію я 
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повірила вдруге, коли він мене своїми непатентованими – вирвав зі списку 
онкологічних хворих. Перший раз – вилікували жінки-волинячки «там». 

Доступ до нього трудний, Олесеві туди – не випадає. Може, Іванка? (Наша 
знайома на Нивках, жила неподалік лікаря Дутчака. Він на той час уже по-
мер. – О.С.). Якщо для мене, то треба дуже поспішити: не хочу до Хабаров-
ська їхати, окрім всього, то безнадійна річ, я вже не надаюся до тих клінічних 
умов. Для ясності, щодо мого становища, тобто мого «статусу» тут, є багато 
чого додати, але... 

Додому я про цю свою нову хворобу не писала: вони й так там без мене 
всього мають досить. Здоров’я Дзвінки мене надто турбує... Нічого не пишуть, 
взагалі пишуть рідко і скупо; домкратом Олеся не підворушиш. Я сама дивую-
ся, як багато я встигала з великими і непосильними роботами по дому і садибі. 
Я добре собі уявляю, яке все занедбане. Де ти працюєш, Віро? Прислали 
мені журнал «Київ». Мучиться Юрій Мушкетик у своєму «Обвалі» в дні шо-
стому... Слабеньку поезію вибрали для першого номера. Василя там не знай-
шла, далі шукатиму в наступних. Від Вас листів не маю, мабуть, не писали. 
Я не писала Вам, бо хотіла, щоб Ви спокійно оговтались, може, взагалі не треба. 
Догадалась по плакатах, де Мирося (Донька Віри Лісової Мирослава, 1966 р.н. – 
Ред.) працює. Дякую за фотографії, час від часу міняю в себе експозицію. Ма-
люнок Оксена (Син Лісових, 1972 р.н. – Ред.) на стіні біля ліжка висить і фото 
дітей та Ваше під вікном біля куща, посаджене українцями в Якутії. 

Шлагбаум мені закрили. Послала листа Надійці (Мабуть, Світличній. – 
Ред.) з повідомленням, то є на картці чужий підпис, ніби то від неї. Оце таке. 

Хотіла б швидше мати адресу Миколи Даниловича Руденка. Снився Бо-
рис Дмитрович Антоненко-Давидович – виходив з нового храму вниз по схід-
цях по під руку з дамою в чорному, не зупинився біля мене, але привітно по-
сміхнувся. Що з ним? Привіт від мене Світлані Кириченко. Я не відписала ще 
на її давню бандероль, перепрошую дуже. Відбула вже дві навали пурги, че-
кати можна хурделиць і до червня місяця. Зима хороша, високосна, небувала. 
Обнімаю всіх, горну до свого серця. Ваша бабуся Оксана. 

Пересилаю Вам: 
1) три фотознімки: два – ми з Олесем, і третій – Аянський. У мене ніде 

їх зберігати, якщо я поїду у клініку; 
2) три книги з фітотерапії – сама я їх не вчитаю, щось нове і корисне Ві-

ра зачерпне, гадаю; 
3) приладдя ловити рибу – для Оксена. 
Ще раз бувайте здорові. 
Ваша О.М. 

ЛІДІЇ ГУК З АЯНА В СКАДОВСЬК 

(З архіву Музею шістдесятництва) 

29/ІІІ 1984 

...Ще мені: «Іду на Ви», загнуздана аж до 18/ХІ 1985 р. Моєму київсько-
му адвокатові на скаргу в порядку нагляду прокурор «Суверенної» відмовив, 
послав вище – в СРСР. 
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За амністією 1982 р. всі жінки з дітьми і віком після 55 років звільнені – 
не підлягала амнестуванню «ця» стаття, що в антагонізмі з нашою конституці-
єю. Я, в свої 79 років, не улягаю жодним нормам міжнародного і нашого гу-
манного законодавства. Оце така жива дійсність. 

«Бавлюсь» – пишу скарги, звернулась і до свого депутата Верховної Ра-
ди СРСР, матиму якусь чергову відписку. Один (не знаю, що він за єдин) з 
Дніпропетровська писав покаянну і з доброго дива брехав на мене (а навіщо 
це вже тепер? Піди здогадайся!) Мовляв, нате моїх п’ять, щоб було десять. 
Але з цього не має жодного полегшення, сердегу запроторили в Чистополь за 
ґрати. Мабуть, чекають від нього більше... (Шахрайським способом кагебіс-
ти сфальсифікували заяву члена УГГ поета Івана Сокульського і опублікували 
її. Коли ж Сокульський від неї відмовився, то його повернули назад до Чисто-
польської тюрми і 3 квітня 1985 року, за 9 днів до закінчення тюремного тер-
міну, сфабрикували справу про «хуліґанство» та засудили ще на 3 роки. – Ред.) 

...Догасає зі старих письменників Борис Дмитрович Антоненко-Давидо-
вич у страшних тривогах, не лишено йому умов і часу для рятунку душі пе-
ред останньою дорогою – не дозволили після смерті дружини зареєструвати 
шлюб з Михайлиною Коцюбинською. Син невдаха, сидить. Все напризволя-
ще (маю на увазі творчість). Хто повернувся додому, ходять під Дамокловим 
мечем, працюють на чорних роботах. Іван Світличний після перенесеної тре-
панації не може ні читати, ні писати, втрачає слух, говорить слабо. Нічого ні-
де немає «добре». Син мій мені дуже зрідка, скучно пише. (...) Писати про всі 
такі «новини» не можна багато. Гадаю, «клімат цей зрозумілий». 

День мій ущільнений до відказу, переливаю з пустого в порожнє. Якщо 
є в бочці вода (підвозять на замовлення, переносити треба з бочки надвірної 
до хати, сама нездужаю, найти охочого проблема, бо тягають за добру платню. 
Я в змозі витопити піч і наварити зілля – це хороший день. Не скаржусь: радо 
кожний день – який би він не був: дощовий, похмурий, холодний, пуржистий 
(а ти захоронений під снігом і не мож’ пробити стежину на вихід) – зустрі-
чаю і ще радше з ним прощаюсь, лежачи в ліжку настроюю симфонію (нрзб.) 
звуків Крайньої Півночі, точки віддаленої, куди лише літаком можна добра-
тися, а не оленями голубими, як у пісні співають, заохочуючи до «творчої» 
праці на малозаселених окраїнах. Пільги різні: півтора-два роки за договором 
за рік виробничого стажу; 40% надбавки до зарплати + % північних надбавок 
+ кожні три роки безкоштовний проїзд куди хочеш; різні оздоровчі заходи: 
люди хворіють. На засланців розповсюджуються лише % північних надбавок 
до зарплати і все. Отже, якби перерахувати, то мої 5х1,5=7,5 року на «изна-
шиваемость организма» (військовим 1:2) – і все стає на своє місце, яка це му-
ка мені, а ще додати треба вік людини. 

На прийомі в лікаря у мене відбулась одного разу така розмова. Лікар-
початківець, зі студентської лави, каже: «Если у меня впереди двадцать лет, 
мне кажется, это много, а Вы хотите до ста?» Це такий цинічний натяк на моє 
бажання лікуватись від гіпертонії... Зрештою, цей лікар – людина не така вже 
й погана. Це світогляд і «гуманність» так випирають. 

Чула я, що голлівудська кінокартина «Мешканець» заслуговує уваги гу-
маністів. Не пропусти фільм «Пропала грамота» за сценарієм Івана Драча 
Довженківської кіностудії, фільм потрясаючий – за рецензією людей-мистецт-
вознавців, за мотивами М.Гоголя. У нас тут не було ні першого, ні другого. 
Я не ходжу! Немає на що дивитися; телевізора так само я не маю, дещо слу-
хаю з радіопередач – і для орієнтації й цього досить. Не захоплюйся, Лідо, 
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телевізором, читай більше. Я тут живу цілком самотою і тут усвідомила, з 
яким багатством я прийшла в свою самоту, маю чималий резервний вантаж, 
щоб не спустошитись... Велику підмогу маю з кореспонденцій від людей, се-
рцем багатих. Одна особа твердила: «Хохлы народ дружный, не дадут про-
пасть!». Видно, таке судження в якійсь мірі відбиває дійсність. Отож в листах 
варто викладати, що бачила, читала, чула, чим вражена і т.п. Це те, що зв’язує 
мене зі світом втраченим, за яким так болісно тужно... 

УСТИМУ СЕРГІЄНКУ З АЯНА В КИЇВ 

(Архів О.Сергієнка) 

01.04 1984 
(На поштівці з картиною Ван-Ґоґа) 

З Різдвом Христовим, святим Йорданом, з Новим 1984 роком вітаю! «Сій-
ся, родися...!» Мій любий, дорогий, єдиний хлопчику, онучку Устимку! 

Я обкрадена в житті, але мені вільно думати про тебе, не бачити тебе, а 
уявляти тебе. Моя уява малює тебе довільно і наближено до спогадів з мого 
власного дитинства. І тому мені дуже заімпонувала картина (художника Ван 
Гога) школяра-підлітка на лоні природи серед полів весняної пори веселої, 
тягарем потрібним, на власний вибір, завантаженим. Є тут все, чого тобі, ме-
шканцю міста великого, – бракує. 

Юний і самостійний, бадьорий і веселий, він іде і по-діловому осмислює 
красиве навколишнє неповторного свого дитинства. 

Уміти бачити і відчувати – це властиве всім дітям, лише треба частіше 
єднатися з природою, шукати її, входити в неї... Ти любив мріяти про мандрі-
вки з рюкзаком за плечима, і я тобі подарувала першого, червоного, по твоїх ра-
менах дитячих. Не переставай, Устиме, мандрувати, мріяти, бажати і втілюва-
ти в реальність омріяне своє! 

Бажаю тобі бадьорості і снаги в усіх твоїх справах, навчанні! Посилаю 
тобі мій скромний дарунок з копій картин музейних – іконопису доби хрис-
тиянської в боротьбі з варварством за ідеї просвітку, волі, любови до ближ-
нього, гасла «Да розлюби людина – людину!». Цілую, обіймаю. Твоя бабуся 
Оксана. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С. ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

2 квітня 1984 

Дорогий Петро Павлович! 
Сьогодня повернулась зворотня листівка, щиро дякую! Дуже прошу, ні-

чого не шліть, а лише на моє замовлення: харчів тут досить, але окрім молока 
то не є мій харч. Здавна я прихильник сироїдства: садовина, ягоди лісні, баш-
танні та свіжі овочі, молоко, житній хліб тощо. 
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Ви якось мені писали, як Ви в жнива, маю на увазі гарячу пору хлібороб-
ську, годувалися з матусею своєю кавунами, огірками, помідорами, цибулею, 
часником тощо без гарячої страви. Я позаздрила такій кухні, бо мабуть, це 
найздоровіше. Я б хотіла попасти до Вас на такий курорт, без лапок. 

Ваші листи та радіопередачі доповнюють картину ранчерського благоден-
ствія. Ще цікавить мене реальна зарплата. Маю уявлення з сільського життя в 
шістдесяті роки – їздила в 1961 р. на своє містечко подивитись, зупинялась в 
родичів. Було в той час дуже з хлібом сутужно, а малі діти, як дорослі, на те-
му хлібну говорили. Тоді ж ходила на кладовище дідам своїм уклонитися, але 
й сліду від старого кладовища не знайшла. Таке занедбане. Тепер мені хочеть-
ся інші села оглянути квітучі з іншою міркою. 

Багато чого мені хочеться. Не по літах, здоров’ю, становищу. От і заздрю 
тим, хто сидить на місті під грушею в пору літню. 

Весна в Аяні, власне березень, краща чим торік, який буде квітень, по-
бачимо. Всім весною гірше, а старим ще більше. В’ялить мене знов підвище-
ний артеріальний тиск і серце. Всіма силами чіпляюсь, і зілля, і медикаменти 
вживаю. З очима погано. 

Вже конче цією весною, десь в травні, поїду до Хабаровська на консуль-
тації з очима та добиватимусь дозволу поїхати додому – писав Олесь, що лі-
кування глаукоми лазерним промінням уже застосовують у Києві. Правда, все 
це безнадійно. Листи прошу пишіть, але ніяких пакунків слати в цей період 
не треба. Я ще писатиму Вам. (...) 

Тисну щиру руку щиросердого ранчеро. На все добре. О. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С.ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

19 квітня 1984 р. 

Добридень, дорогий Петре Павловичу! 
Сьогодні радіо віщувало плюсову температуру по краю, а в нас другу 

добу мете та сипле важкий сніг. Весну високосного зустрічаю серед снігів і в 
великий снігопад, в стані занепаду фізичних сил, але не без надії взяти цей 
передостанній бар’єр попри здорового ґлузду... Хіба поети та мрійники зав-
жди йдуть у руслі «здорового ґлузду»?! Або чи тішать цим лише себе самих, 
чи є це завжди власною потребою і т. п. 

Подумки листуюся з Вами часто і жалую, що не лишається пунктирного 
сліду індукції між нами. А з візитою листовною найчастіше йду до Вас, коли 
з хати ні руш через пургу, заметілі, дощову негоду тощо. 

Нині замело, закутало мою пустелю глуху, сиджу, як за ґратами, – відси-
діла я в тих стінах досить, але в цих дверях не клацає «вовчок» і тебе не по-
кидає настроєність на спасіння душі... Вимушений стан самотини («очищена 
форма життя, тому діткливіший біль», – пише Євген Сверстюк) замикає бро-
нею спокою від світу близького і далекого... 

Снігу накидало чималі кучугури, а я за рятівною методою своєю не ви-
ходжу місити, топтати понад 25-метрову стежину до дороги. Заощаджую свої 
сили, боюсь знову впасти до кризисного стану – більше місяця динаміка ар-
теріального тиску була з великими перепадами, що загрожувало мені інсуль-
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том чи інфарктом, ночувала не замикаючись, щоб не довелося спадкоємцям, 
«душпастирям» моїм, ламати двері... 

Аптека видихалась на ходові медикаменти – їх завозять планово (?), в 
навігацію, на весь рік. Продають і прострочені: я купила магнезію до 1979 ро-
ку придатну. Іншої ніде взяти, а протигіпертонічні засоби для мене, напр., над-
то завужені, через мою глаукому. 

Ліки замовила у своїх рідних, але куди їх слати, коли я не знаю, як скоро 
вирвуся в Хабаровськ на консультації. Якби одна хвороба. Допікає глаукома, 
а тепер вибухла мастопатія грудної залози. Хвороба ця (онкологічна) з’явилась 
у стінах тих, і дрімала довгенько, з 1980 р. Тисне все разом, дружно. І умови 
сприяють – я мало гуляю, мало рухаюсь. Нема куди йти. Понад перешийками 
все снігом занесене. Вулиці прочищають шириною для проїзду однієї автома-
шини, не дбаючи про пішоходів, і скачуть ті пішоходи, жінки з дитячими віз-
ками, на перевали та протопки до домів, кваплячись розминутися з небезпе-
кою. Така прогулянка для мене надто втомлива, а при наступах гіпертонії 
режим має бути лежачим. Правда, через аянський побут і мою одинокість я не 
в змозі навіть трохи полежати і намагаюсь, що тільки можливо, робити сидя-
чи та навшпиньках. 

Як і кожну людину, а мене ще більше, крутить життя в своєму танку, до-
ки випустить зі своїх рук. Не нарікаю і не поспішаю. Мені цікаво, живу в згоді 
з любов’ю... 

20/IV. Розчистив хлопчина трохи снігові хащі двору, ходила в полікліні-
ку (процедурний) і в аптеку. Ноги важкі, серце болить, сита тими нагородами, 
бо свої зв’ялили безвихіддю і ще більше тяжче, що ти не виняток і не пооди-
нокий випадок такий дивовижний, як на людські норми. Пригадалась бікін-
ська телефонічна розмова: «Це історія». А коли додати, що нікого і нічого іс-
торія не вчить, то робиться млосно до відчаю – на власній шкурі окошилося. 

21/IV. Ходила зранку до продкрамнички. Слизько. Ні прочищають, ні по-
сипають, а взуття з підошвами тільки до катання на сковзанці. Як носяться 
Ваші кирзові чоботи по бездоріжжі в тому Європейському реґіоні? 

Йшла в задимленій смузі до чорноти – ще на початку осені навпіл пере-
ломився димар центральної котельні, що в центрі і близько моєї хатинки (окрім 
цього димаря ще є кілька таких) і кипюжить цей уламок смородом-димом ку-
рного вугілля. І без цього тут до 20% бракує кисню від нормативного. З птаст-
ва – віщунів весни – прилетіло вороння, але не таке галасливе, як наше, його 
майже не чутно, кружляє біля смітників, і їм, бачу, не мед. 

Словом, не акліматизувалась і не адаптувалась, і лячно залишатись тут 
навічно; «відспівали» вони мене довічним терміном покарання... 

22/IV. Мете, хурделить, знов закрило світ від мене, сиджу пнем під даш-
ком «світлиці» своєї і думаю, як відкопатись до своєї «каналізації»? – прямо з 
порога, за парканчик, в «хоздвір». Пізніше матиму роботу і «спрос». Оце таке. 

Моя хата крайня – таким хатам заметілі даються взнаки. Навпроти дво-
поверховий, 12- квартирний будинок вищирився вікнами на мій «особняк». 
Буває згодом, коли якимсь чином я вилізу на вулиці, хтось з посельців може 
запитати усміхаючись: «А вас в этом году менше снегом завалило...» Словом, 
«здорова» реакція суспільства такого: всім не мед. 

23/IV. Хата, як безформний стіг снігу. «Гуляю», сидячи в перших сінцях 
в пройомі чорному дверей, всередину відчинених. Паде густий мокрий сніг і 
кружляє в низькому сірому небі голодне вороння. Підспівую: «Тобі зозуля на-
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весні кувала щастя, але мені вороння крякало сумне «Забудь мене...». Виїха-
ли на вулиці трактори не поле орати, а сніг уминати, чую голоси дітей – осе-
льцям легше, вони вже можуть рухатись. Мені треба чекати якоїсь щасливої 
оказії, щоб канальчик виходу прочистили. Як начне раптово розтавати, стоя-
тиме вода до пояса, в сінці затікатиме, хоч на рятувальному кругу рятуйся, 
картина гідна оспівання митцем слова. 

Моє щастя, що в сінцях дрова лежать і завезла воду, світло (електрострум) 
подають безперебійно. А сніг усе паде, дихати важко, діймає біль молочної за-
лоза: зашморг стягується... 

Маячить у сінях прислана в посилці Вашій металева жовтого кольору 
без етикетки коробка з приблизною подобою до консервної: h=5 ст., денця рі-
зні, діаметром 11 і 10, з одним закатаним швом. Вужче денце має по колу жо-
лобки, ширше – гладеньке. При струшуванні хилитається суцільна тверда ма-
са, загальний вигляд дивний. В переліку продуктів не числиться. Скажіть, що 
то за халепа? 

29 квітня. Вісім днів пролежала на уколах дома, ні топила, ні варила. 
Кілька днів було кололи по двічі магнезію, і то все внутрівенно, ін’єкції різ-
них коктейлів у великих дозах. Все, що тільки можна було, + різні таблетки, 
вже випробувано на перспективність зросту, тобто розвитку гіпертонії, нічо-
го не залишилось: клімат і все решту змінити не мож! 

Потихеньку сьогодня ходила сама до поліклініки на прийом до головлі-
каря. Він добре знає мій стан, але на запит мого адвоката довідкою підтвер-
див, що «стан здоров’я задовільний». Таку вказівку мають від «найстарших», 
що їхні функції не обмежені щодо мене довічно. 

Трохи подихала, сидячи на дворі серед снігів у сірий хмарний день вес-
ни суворої. Аянський аеродром неможливо було очистити від снігу і навіть 
вертоліт не міг приземлитись у снігову квашу – лишились на свята без газет, 
журналів. Мій лист – погодний щоденник, можна буде продовжити за прогно-
зом до середини травня, а може й до червня. Цей сніг має розтанути і це буде 
нова й ще страшніша біда, бо двір перетвориться на озеро, коли ні я з хати не 
вилізу, ні до мене не прийде медична допомога без виклику. Двір мій приймає 
всі стічні води горішньої частини вулиці, а пробивати канавки тепер я не в силі. 

Зайшла на пошту і одержала кілька листів (затриманих для прочитання 
«ними»), навіть без поштового штампу, бо давно не було поштових рейсів. Був 
час скаржилась, а тепер уже махнула рукою. Мабуть, не все й отримала, але й 
того було досить... «Прийшов 21 березня Олесь Бердник після указу Президії 
Верховної Ради УРСР додому. Зразу сів до роботи, бо за 5 років дуже багато 
зібралось думок, щоб лягти на папір. Все це минуще – головне, щоб був мир 
у душі. Олесь Павлович передав Вам і всім Вашим, а особливо Петру, Васи-
лю (Січкам. – Ред.) щирі вітання і побажання свободи та мудрості. У ці хви-
лини грізного для всієї землі часу кожна чесна людина повинна робити єди-
ний вибір – бути з Рідною Землею, народом, захистити рідний край від тої 
бурі, яка погрожує змести все живе», – пише молода жінка фантаста нашого 
до матері Стефанії Січко. «Скостили» йому строку 1+3 роки (1 рік ув’язнення 
і 3 роки заслання, з 6+3. – Ред.), а в Стефанії один син відбув, а муж і син ще 
за ґратами по-другому «рейсі», готують третій, бо хлопці не набралися тієї 
«мудрості». Ну, а мені і поготів (писала психіатр на догоду їй: «Старческий 
склєроз мозку, такому станові властиві психопатичні риси особи»). Правда, 
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ці записи лікарські в карточці не підтвердили всього висновку дослідження 
три лабораторії, а завкафедрою психіатрії Медичного іституту, проф. Безпа-
льчук перекреслив ще й актом комісування мене на осудність. Не погребува-
ли б папером моїм до комплекту «кающихся грішників». Догадуюсь, на чому 
акцентуватиме ще один «мудрець» – коли мене там «уламували», то для під-
силення покликались на лист цього пана в тій частині антисемітизму, що 
компрометує такі погляди українства в цілому, це було паскудніше, чим до-
зволив собі Віталій Коротич в інтерв’ю в Канаді, і, з певних міркувань, вго-
лос цього не говорить офіціоз. Це буде на підрив престижу нашої групи 
«Хельсінкі», що й треба було довести. 

Не випускаючи з рук рукопису, перегнувши аркуш, дали мені прочитати 
саме це місце. Про його антипатію до жидівства знали всі, хто з ним ближче 
контактувався, я особисто просто сварилася з ним на ту мужичу поведінку 
під час прес-конференції в Москві. Його експансивність у поєднанні з нестерп-
ністю та власною зверхністю, якості, з якою «писательською» відштовхували... 
Оголошував ультимативні голодівки на смерть і т. п. Розумію, що це натура, 
проти якої не попреш. Ну, є багато проти чого, ясна річ, нічого не вдієш. Я ж 
маю на увазі те, що не витримує критики на норматив порядності. «На своїй 
землі» і в Пермських таборах – такі думки ніхто не боронить вільно вислов-
лювати і «на папері викладати», але ж ні, просився в село Гребені, на «святі 
береги Дніпра». Всіх перекриє «мудрістю» своєю. Книга має бути ілюстрова-
на, малюють вдвох з дружиною. Я так гадаю, хоч Валя авторство залишає за 
собою в своїй інформації. Ну, а тираж – це вже другорядна справа. Письмен-
ник все пише в темпах, не зраджуючи патетичного тону, не вдаючись до жан-
ру памфлетного. А який буде цей твір – побачимо. 

Отримала ще й листівку в відповідь на свою від В’ячеслава Чорновола 
до Великодніх свят. Написано мало, сказано багато: «Вживаючи філософської 
термінології, я зараз – «річ у собі», з чим, мабуть, зв’язана й цілковита епісто-
лярна знехіть. Як довго триватиме такий стан – життя покаже». Про свій тер-
мін – трохи двозначно – «мені через рік теоретично, а як буде – побачимо». 
Дуже мене турбує душевний стан Великої Матері – п. Стефанії (Петраш-
Січко: такої навали лиходійства, горя несусвітського і людина з криці знести 
не мож... Тисне мене біль і тривога за цю Людину, страшно за суспільство, 
що нічого не хоче знати, ні чути, окрім споживацьких інтересів дріб’язкового 
буття. 

7/V. Продовжую хворіти, рятують медики. Сама ходжу, буває що викли-
каю швидку допомогу, проголосувавши в своєму дворі до випадкових прихо-
жих на вулиці. Писати треба б продовжувати, але немає відбою від тих різних 
невеселих думок, що їм тісно, і дуже не випадає в ці рядки укладати. Залишаю 
на майбутнє, буде, хочу зустрічі, мушу дочекатись свята. 

16 травня. В минулу суботу оплакала чистими сльозами зі щирими доб-
рими спогадами йшла в сумній процесії, проводжаючи Високу Людину, пись-
менника когорти славних доброчинців наших. (Б.Д. Антоненко-Давидович помер 
9 травня 1984 року в Києві. – Ред.) Грудку землі положу на незабутню моги-
лу Бориса Дмитровича другого дня, після свого повернення... Я повернусь, 
щоб залишитись на рідній землі назавжди. Хочу так. 

Трошки вгамувалась, і сьогодня, в перший весняний день, робила прогу-
лянку по наших вуличках. Одужую, оклигую, опираюсь на палицю і йду, і 
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ніби щось у мене вступило нове, добре і молоде. Неначе щось має добром при-
битись і втішити моє серце молоде. Сьогодня чекають поштові рейси, якщо 
вони зможуть приземлитись на розмитому аеропорту. 

Цілую Вас, обіймаю дорогий мій ранчеро. Знаю, що Ви вже встигли 
добре нагріти чуба, що засмагли, огрубіли, поздоровшали і, може, й листівоч-
ку якусь мені заадресували. Ваша О.М. 

ЄВГЕНОВІ СВЕРСТЮКУ З АЯНА НА ЗАСЛАННЯ В СЕЛИЩЕ БОГДАРИН, БУРЯТІЯ 

(З архіву Є.Сверстюка) 

26 червня 1984 

Дорогий Євгене Олександровичу! 
Листівку, в якій Ви запитували про богдаринську бандероль, отримала. 

Відповіла таке-сяке, коротеньке відправила для проби простим листом і таке 
загубилося. 

Прийшов і наступний Ваш лист, а згодом, з Багдарин, і згадуваний па-
кунок з книжками – відправник явно переплутав пакунки з адресами – в цьо-
му дещо є і німецькою мовою – і я собі міркую, чи бува часом саме цей па-
кунок не призначався Петрові Павловичу Розумному? Напишіть, будь ласка, 
я відправлю за призначенням. 

З половини червня пошту возять, але мало цим тішать, бо дуже збідніла 
моя кореспонденція і в межах, і поза ними. Час і ... робить своє. 

З Алтайської Майми (там перебуває Іван Світличний) нещодавно двічі 
обізвався Микола Данилович Руденко. Просився до нього в гостину наш фан-
таст (Олесь Бердник. – Ред.) ще до публікації газетної статті (17.05. 1984 газе-
та «Літературна Україна» опублікувала його «покаянну» статтю під назвою 
«Повертаючись додому». – Ред.), а Микола Руденко забарився з відповіддю. 

Подобається йому Майма – місце з поміркованим мікрокліматом, все рос-
те і цвіте, як на Україні. Годять йому не без певного розрахунку. Проте він 
затримався з запросинами свого побратима. Від голодівки «на смерть» – дис-
танція п’ять років, на більше цього чоловіка не вистачає. Так було і першого 
разу, в 60-ті. І це ще не все. Вже пишеться і книга з авторськими ілюстрація-
ми – експансивний і продуктивний, він не забариться виступити зі своїми №2 
кристалами. 

Проте з усіх тих пишущих «нонконформістів» в цьому жанрі ніхто не в 
змозі перекрити мого земляка, небіжчика Григорія Епіка – це пам’ятник з трид-
цятих. 

Дуже дається мені взнаки високосний рік – кожен наступний день тяж-
чий за попередній, і термін мій ніби подовжується в безкінечність. 

Після 2-3 денної великої зливи в червні випогодилось. Вдень я трошки 
гріюся під Аянським сонечком, а ввечері вбрана по-зимовому сиджу біля ха-
тини самотиною і даю простір і волю своїм думкам. Всіх провідую, але тепер 
чомусь дуже несміливо, з ніяковістю зайвої людини провінційної відсталості – 
словом, втратила орієнтир у сфері контактування з живими людьми – які вони 
в наш час? 
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Прогнозують засушливе літо, це значить, що захмарене небо хоч інколи 
буде прояснюватися тут, а вітри з моря, може, будуть трохи лагідніші. 

Дописала цей листочок і глянула в вікно – Аян затуманений, запороше-
ний, сірий кінчає цей довгий світовий день... Атмосферний тиск міняється і 
барометр, це – моя кровоносно-судинна система – гостро реагує на природні 
зміни краю цього суворого. Динаміка тиску його загрозлива. 

Виїздити з Аяна для оздоровлення є необхідність, як виходити з хати на 
повітря. І всі їдуть оздоровлятись. І просилася, і молилася, а мені безмотивно 
відмовляють третій рік поїхати додому. Під замком, і все. 

Сьогодні мій начальник мене помітив, що, мовляв, вже небагато лиши-
лось. Мабуть, натякає на мій поганий стан здоров’я, бо тягти треба до 18 лис-
топада 1985 р. Це вже все не від мене, на все воля Божа. Закреслюю дні нево-
льничі без жалю, хоч це і є останки життя мого. 

Писав мені В’ячеслав Чорновіл, мій сусіда, що він тепер у тому стані, 
що за філософською термінологією «річ в собі». Гадаю, що, може, дома буде 
і скорше. Дай Боже, але як тоді буде виглядати оте «річ в собі»? Роз’ясніть 
мені що то воно є? Цікаво мені дуже витлумачити такий стан й дзьобнути і 
собі таке принадне рацзерно. 

Мене нічого доброго тут не навчено прикладом моїх вихователів, навпа-
ки, треба остерігатись втратити те, що мала. 

27/VI. Погода зіпсувалась і тиск мій шалено підскочив. Зробили всі вну-
трівенні і внутрім’язові ін’єкції – і нема рятунку: кладуть в лікарню, від якої 
я так довго ухилялась. Тут це буде вперше. Завтра йду. 

Висилаю журнал мод Вашим майстриням елегантним. Щодо мене, то 
мені композиція цього журналу не подобається загалом, але там є викройки. 

Щирий і великий привіт всім жінкам Вашого сімейства. Дай Боже всім 
Вам здоров’я і всього доброго. 

Обіймаю. Ваша О.С. 

ЛІСОВИМ З АЯНА В КИЇВ 

(З добірки Лісових) 

9/VІІ 1984 

Дорога Віро! Дороге сімейство, добридень! 
Не можу дочекатися відповіді – підтвердження одержання моєї посилки. 

Прошу, Віро, черкни пару слів, щоб я не розпочинала розшуки на моє остан-
нє пересилання. Я робила зачистки від давніх мені надсилань, бо шлагбаум 
як опущений, вже до двох років доходить. Вже я не маю ні снаги, ні сил, так 
мене мучить гіпертонія і серце. Вперше за три роки лежу в лікарні. В кінці 
травня і на початку червня мала критичні кризи – гіпертонічна криза посилю-
ється погодними кліматичним умовами і віком. 

Про «добре» ставлення в медустанові є кому дбати: поширюють таку 
характеристику, що й сама дивуюсь винахідливості. Писала тобі про ліки Дут-
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чака, в силу яких я вірю і на які чекаю, питати їх треба через Ріту Довгань 
(Журналістка, дисидентка, дружина скульптора Бориса Довганя. – Ред.). 

Замовила фільми, так ти зацікавила мене новинками. Я нікуди тепер не 
ходжу, але новинками з кіномистецтва, літератури і взагалі цікавлюсь. Твою 
телеграму одержала – скорб’ю ділилася з земляками. Не квіти до вінка, а те-
леграми слала. Не зовсім зрозуміла оте твоє «мучить сумління». Хвороби ме-
не мучать, а з іншого спокійна, стареча консервативність переважає. З фанта-
ста не надивуюсь, бо знаю, що як перший раз, так і другий його вистачило на 
5 років. Земля пером Олексі Тихому, вмер 6/V, захоронений на Пермському 
кладовищі за річкою Камою. Були син і жінка-москвичка. В Пермі робили 
йому операцію – висох до 41 кг, облізли нігті, але вмираючи сказав, що неда-
ром прожив, має чисте сумління. Вмирають, дуже хворіють мої братчики. 
Маю до тебе прохання: для крапельничок потрібні поліетиленові разові про-
води, на них мені тут скупляться. Вільно в продажу їх немає, гумові не ба-
жані; ці крапельнички – мій рятунок. 17 місяців треба тягти до реченця. 

Пришли мені хвощ, омелу, листя барвінку (в стадії цвітіння), чистотіл, 
материнку. 

Вітаю Вас всіх, обіймаю, добра Вам бажаю. Що у Вас? 
Де ти працюєш, Віро? Одержую ж. «Київ», бачу і розумію через ту сітку 

сліпими очима. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

23 серпня 1984 р. 

Дорогий Петре Павловичу! 
Думаю, що листам Вашим не я одна рада, але переконана, що Вашій ду-

ховній щедроті я радію найбільше – тут і вікове, і природне, і специфіка жит-
тя мого. 

Дякую за останнього листа з натюрмортом. 
Я уявила його собі в довженківськім стилі – весь овочевий асортимент і 

тин з глечиками, і все це переплелося, злилося під сонцем поміркованого клі-
мату, землі гостинної. Саме побачила його намальованим, а не реальним, та-
ким, що не впливає на апетитну реакцію. 

В мені на далеке і недосяжне – атрофоване все тепер. Тішуся літньою 
порою і я трошки. По-перше, водою користуюся без заощадження – залива-
ють на замовлення водою надвірну бочку, її не треба всю нараз переливати в 
хатню. Ношу собі потроху. По-друге – літо ділиться з нами своїми дарами, хоч 
і дуже скупо. За кілограмом помідорів до 3 год. стояла в черзі. Згодом приве-
зли огірки по нормі тій же. Яблука-падалиця краєва, без обмежень по 1 р. 66 
коп. за кг. І чудова білокачанна капуста – їм сирою, як яблука. 

За ціле літо днів безхмарних на пальцях порахувати, але літо все-таки – 
літо. Напади гіпертонії мене не залишають, але менш загрозливі. Трошки під-
лікували за 10 днів в лікарні, але «довга рука» звідти витягла, щоб не залежу-
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валась. Цікаво?! Наступні два місяці – вересень-жовтень – гадаю, дадуть мені 
передихнути, осінь тут безхмарна, бездощова з вітрами, але порівнюючи – 
найкраща пора року. А там, далі, настане пора, про яку і згадувати страшно, а 
як її перебути? 

Втретє мій адвокат посилає скаргу в порядку нагляду в прокуратуру 
СССР з проханням скоротити строк до фактично відбутого. Не надіюся, з 
огляду на ситуацію і демонстрацій тутешніх вельми красномовних, зна-
чущих. 

Додому мене не пускають на місяць, а їм після трьох років кожного року 
відпустка само собою належить 90 днів – цей приклад вжила для ілюстрації 
пільг – у зв’язку з суворим кліматом цієї місцевості. Отака ця екзотика! Всі 
люди виїздять на час відпустки з Аяну будь-куди на оздоровлення. «Хіміків», 
що мають більше трьох років заслання, в Аяні немає, я одна така нечестива, 
що маю спокутувати гріхи вандалізму. 

Миколу Даниловича Руденка поселили в Алтайському краю, в Маймі, 
що володіє своїм мікрокліматом, поміркованим. Там все росте, що росте на 
Україні. Я дуже рада за нього, боюсь, що чекають на плату – добивається за-
просин у гостину наш фантаст, це ще було до його публікації в газ. «ЛУ» 
(17.05. 1984. – Ред.). Тепер не знаю. 

Обізвався М. Д. двічі до мене, тепер пауза вже два місяці. А, може, від-
повідь на мою бандерольку (з жалем відправила свою улюблену книжку «Ан-
глійські письменники про літературу» і Кенона) – «загубилася», до чого мене 
призвичаїли, почекаю. Писав мені: «Я на Уралі почав працювати над епосом 
«Змієві вали» – про наших далеких предків, які називали себе сколотами. Це 
вони розпочинали спорудження оборонних валів, які, власне, уможливили 
існування Київської Русі. Написано вже 3500 рядків, але початкові розділи 
(2000 залишились на перевірці, мені їх ще й досі не повернули, а без них далі 
працювати не можу. Не знаю, чи й повернуть. Якщо ні, це для мене буде тра-
гедія». 

Все це сумно, і новин таких чимало. На мій лист мовчить Ваш сусіда 
Микола Бр. (М.Береславський, 18.05. 1924 р.н., політв’язень від 10.02. 1969 
до 10.08. 1971, живе в Дніпропетровську. – Ред.). Що там з ним? Може, Ви й 
не знаєте, а я питаю. Як Вам ведеться, добре собі уявляю. Ви прогнозуєте хо-
роший урожай, то добре, можна порадіти. 

Я люблю житній хліб, на Дніпропетровщині жита не сіють, а де його 
культивують тепер? – Всі запаніли, вживають тільки пшеничні паляниці. 
Хліборобам, мабуть, вигідніше культивувати пшеницю? 

Проблема хліба мене мало обходить – я відвикла від нього, бо житнього 
тут немає, а білого не вживаю через діабет, замість хліба гречану кашу спожи-
ваю і голоду не відчуваю. Через відсутність овочів-садовини (калієва дієта) я 
дуже виснажена і потребую додавати мінералпрепарати, людина одна зо мною 
поділилася, «Базіка» зветься цей гранулат. Я в лист цей вкладаю до нього 
анотацію і прошу мені пояснити, скільки (доза) його разів на день заживати, 
на чому розводити, до їди чи після їди пити і т. п. Певно, що треба переклад з 
німецької мови зробити швидше: бо моє лікування шкідливими препаратами 
супроводжується ще й сечогінними. 
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Ще прошу дуже Зіну провідати мою сестрицю (Віру Худенко в Нікополі. – 
Ред.), це буде ніби зустріч зо мною, хай не пошкодує часу і зважить на моє 
прохання – там ремонт. Зіні я про це теж написала. 

Послала Євгену Олександровичу Сверстюку бандероль (нрзб.), немає під-
твердження, чи одержав. Запитувала його, куди мені вислати книги, що з Бо-
гдарина помилково мені заслав. Мабуть, вони були призначені для Вас, Петро 
Павлович, спитайте в нього, Вам ближче. 

Всього Вам доброго бажаю, обнімаю. 
Додаток: анотація мінералпрепарату «Basica». Черкніть листівку. 
Ваша О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В С. ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

25 вересня 1984 р. 

Дорогий Петро Павлович! 
Переклад «Базіки» отримала без Вашого супроводу, дякую! 
Лежу в лікарні з 4 вересня з діагнозом перикардит (запалення серцевої 

сумки). Мені краще, помалу одужаю, мушу стати на ноги. 
Не треба ніяких передплат – нічого не планую, хоч не перестаю вірити, 

надіятись на повернення в рідну землю. 
Пишу в незручній позі, сидячи в ліжку, пробачте. 
Подякуйте за мене кумові своєму Є.Сверстюку. І його лист, і Ваш пере-

клад я одержала в лікарні, після довгих домагань пошту мою вручати через 
контору районної лікарні. 

Ж. «Київ» надходить – читаю. З посилок нічого не треба слати, хіба го-
ріхи, шипшину. 

Зіновії писала, і Вам також, провідати сестру мою, стара вона дуже. 
Радість велика, коли листи капають хоч потроху, хоч у них самих немає 

радості... Але не відгороджуюсь від життя, яке випало нам на долю, не можу 
замикатись турботами, побутом своїми власними. Маю витримати тяготи жит-
тя аянського ще 14 місяців. 

Біля дітей моїх дуже неспокійно, тяжко хворіє синова (ускладнення піс-
ля пологів). Послала Вам давніше лист і листівку в кінці липня, вклавши по-
відомлення, яке ще не повернулось мені. Чи дійшло до Вас? (Знову вкладаю 
повідомлення). 

Ваші листівки дві одержала з натюрмортом. 
Бажаю, дорогий Петро Павлович, спокою і радості біля Вас та успішно-

го закінчення осінніх польових робіт, і в своєму власному ранчо. Привіт Вашій 
мамі і Зіні. 

Обіймаю, цілую. Ваша боржниця. О.М. 
P.S. Кумові Вашому напишу, певніше, надряпаю. О. 
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MRS JOKE CORBEELS, З АЯНА В НІДЕРЛАНДИ 

(З колекції Н.Світличної в архіві Музею шістдесятництва) 

Без дати, за штемпелем 11.12 1984. 

(Дописано іншою рукою: «Letter received Fridey 4 Jan 85» – «Лист одержа-
ний у п’ятницю 4 січня 1985 року»). 

 
Уважаемые супруги Corbeels, господин Joke и госпожа Jozefa. 
Тринадцатого ноября 1984 я получила Ваше письменное приглашение 

приехать погостить к Вам в Нидерланды. Это было совершенно неожиданным 
для меня и удивлением для членов моей семьи – сына и невестки. 

Несомненно, Ваше желание общения с людьми – в духе добрых традиций, 
тем более с людьми разных общественных строев, и это вызывает к Вам рас-
положение и признательность. 

Этика и долг вежливости побуждают меня ответить Вам благодарнос-
тью. Но согласитесь, что в настоящее столь тревожное время Ваше любезное 
приглашение – ни ко двору, ни ко времени, как у нас говорят. Моя семья не 
только не имеет возможности, но, главным образом, и расположения к тако-
му роду путешествиям. Что касается меня, я связана сроком наказания, а по 
возрасту и состоянию здоровья мало транспортабельна. 

Уведомляю, что получила копии документов на отправленные Вами в 
мой адрес посылки: №№ 101, 18/Х-84; 102, 10/Х-84; 103, 18/Х-84; 84 – 1113, 
13/Х-84. 

Эти посылки еще не прибыли, следовательно, я их не получила. И по-
скольку в них, и вообще в материальной помощи я не испытываю нужды, 
прошу Вас перечисленные четыре посылки востребовать по месту их отправ-
ления. Прошу также уведомить меня в получении этого письма. 

Примите от меня самые добрые пожелания – мирного неба, здоровья, 
успехов! 

С уважением – Оксана Мешко. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

11.12. 1984 

Дорогий Петро Павлович! 
До Нового року ще далеко, а мені хочеться швидше опинитись за межами 

старого фатального року в сподіванні нового і доброго... 
Вітаю Вас з наступаючим Новим роком, бажаю Вам здоров’я і душевної 

відлиги, ну і успіхів в ранчерських заходах бодай в тих розмірах і скромних 
зачинань, про які пишете. Розумію, як тяжко всидіти на місці в засмоктуючій 
трясовині, але не виривайтесь у мандри провідувати сина – маю звідти (З Іва-
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но-Франківська. – Ред.) дуже сумні новини з того відомого і практикуючого 
арсеналу, хоч і в різних варіаціях засідок. Дихайте свіжим повітрям! Храм 
Божий навколо нас, чи треба в наш час шукати його за кілька десятків кіло-
метрів? 

Чи не згадував Ваш кум Євген Сверстюк про отримання мого листа з пе-
реліком на його запит книг, отриманих мною з Богдарину, які мені надіслали 
за його дорученням по від’їзді? Листа послала рекомендованим, ще не пізно 
розшукувати. 

Я отримала Вашу посилку, про що Зіновію телеграфно повідомила. Щи-
ро дякую і ставлю крапку, бо нічого з продуктів більше слати не треба – все 
маю, окрім здоров’я (лист пишу з лікарняного ліжка). Попереду ще півтори 
зими, а сили обмаль. Я кріплюсь. Сумно навколо. Дякувати, що пишуть, то 
чуюся не зовсім відірваною від світу. Що я просила Зіновію, конче потрібно, 
орієнтуйтесь. 

Всі ті Ваші нужденні клопоти життя безбарвного – тепер воно у всіх та-
ке – розумію і бачу, немов в підзорну дивлюся. За словом Євгеновим і за ньо-
го самого тужу. За тими шотландцями, що пішли з життя – в розпуці. (10 воя-
ків Ірландської Республіканської Армії на чолі з Робертом Сендсом померли 
тоді в Британській тюрмі внаслідок голодівки, домагаючись статусу полі-
тв’язня. – Ред.). Дома в мене дуже неспокійно... 

В хаті молитися важко, а я обмежена нездоров’ям, не можу ходити дале-
ко на перешийки, щоб простягти руки в безкраю далечінь до неба високого... 
З літератури нічого не шліть: Кидати гріх, пересилати не мож. 

Дороге сімейство вітаю з Новим роком! Зичу здоров’я і всіх гараздів! 
Хоч коротенько подавайте про себе знати. Моїм добрим, щирим друзям 

шлю свої найсердечніше привітання, хай вибачають, що не можу написати 
кожному зокрема. 

Зіновії дякую за листа давнішнього, прошу її писати, в неї гарний стиль, 
і робиться за неї завжди спокійно: розбурхані хвилі yе досягають її човна, 
пливе, як в літню пору на плеса. О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

11.01. 1985 

Дорогий Петро Павлович! 
За поздоровлення Різдвяні, Новорічні щиро вдячна – то промінчики в 

мою пустку. Щосуботи, неділі відпрошуюсь з лікарні, обігріваю хату і ніби 
знаходжу себе. Отримала і візитного листа, турбуюсь, що на радощах вона 
(Мабуть, Зіна, колишня дружина П.Розумного. – Ред.) могла забути головне: 
не пригостила фаршем червоної рибки своїх дорогих гостей. Забула, що я її 
вітала телеграмою 30 вересня до дня народження, як і кожного року з холод-
ного моря. 

Листи пропадають, телеграми доходять з більшою гарантією. Про отри-
мання рибки вона мене повідомляла, а чи взяла собі до голови мою увагу? 
Мої нагадування були не пустопорожніми. 
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Втретє лежу в лікарні, тепер з 3 грудня. До 19/XI далеченько і долати 
доведеться, як не рахувати вересня, жовтня – найгіршу погодну смугу. Тут 
мною цікавились в час гіпертонічної кризи, мусили писати довідку. Атмосфер-
ний тиск надто мінливий, а мій йому в унісон. 

Сидіть більше в своїй клітці, може, переміниться, шукають ретивці (КДБ. – 
О.С.) собі роботу. 

Лист мій кумові Євгену Сверстюку не дійшов, як зрозуміла з поштівки 
різдвяної. Пишу і йому та прошу передавати від мене найкращі побажання. 
З повагою Ваша О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

До 28.V 1985 

Добридень, дорогий Петро Павлович! 
Дякую за Ваше щиросерде слово турботи, пам’яті – телеграму в відпо-

відь послала ще коротшу, роблячи скидку на телефонічне передзвонювання 
в Пшеничне. 

Коли читала телеграму, забриніло Франкове: «Якби ти знав, як много ва-
жить слово». Лежу в лікарні з 4 квітня, живу від укола до укола з доповненням 
таблеток тричі по жмені, і пережидаю на добру погоду. 

Весь травень зимовий, пуржистий з коротким просвітленням. В підпілля 
хати моєї натекло чимало стічних вод з забрудненого селища. Ті перші роки я 
дбала за канавку, а восени машинами загорнули, осипалось і текло все через 
двір. Вистачить мені «пахощів» до кінця... Води стічні забруднили джерело, і 
тепер підкинулась епідемія на шлункові захворювання від вжитку питної во-
ди. А я й до цього в лікарні захворіла на кишківник, окрім основних моїх 
хвороб (серце, артеріальний тиск). Мені було нелегко, а це вже вкрай важко 
доводиться. Кліматичні умови взагалі нестерпні, а цей рік даються ознаки. 
Тиск мій скаче – від 200/100 до 100/40. Серце непідвладне моїм благанням – а 
я так мало хочу... 

Днями випишуть з лікарні, піду в свою пустку не обігріту – два місяці не 
розпалювала своєї печі, боюсь, що тиждень димітиме комин, а в ковтюх сама 
перетворюсь і виплачусь досхочу, розтираючи сльози на закопченому виду. 
Але не подумайте, що це будуть перли-сльози, ні, це сльози від диму, лише 
від безпросвітку... 

Я не скаржусь Вам, просто пишу, бо мусите знати Ви, чи не найдорожча 
мені людина часів моїх лихих, і ці деталі життя мого тут. Завдала я Вам кло-
поту-турбот та смутку і всього іншого такого, зазнала багато приємного, ра-
дісного від щедрот душі Вашої і лишусь Вашою боржницею. 

Гадаю, що ні з чим Ви повернулися від товстухи моєї – що «забула» в 
перші відвідини, то не зберегла й для других. Ми з нею дуже різні, найбільше 
дбає вона про себе, і мене це дратує. (Мабуть, ідеться про сестру Віру. – Ред.). 

Від Євгена Олександровича Сверстюка до Великодніх днів дістала теле-
граму, а як там біля нього? Мабуть, виїде у відпустку десь у тихе місце на час 
фестивалю, що було б доречно багатьом таким урахувати ситуацію. 
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Чула, що Олесь Бердник знімався в кінокартині «Заговор против страны 
Советов», яку показували двічі по телевізору і демонстрували в кінозалах. Чи 
вже вийшла його книга з його ж ілюстраціями? Людина і пише і малює: він 
же й богомаз, позуючи сам собі. Бачила я таку картину в його помешканні: 
іде Ісус Христос з обличчям автора картини... Отаке. Дуже ця людина себе 
любить і шиється в богопоставлені особи, чіпляючи собі німба, хизуючись і 
пританцьовуючи... Чи знає він себе так, як знають його люди? 

З зором у мене дуже погіршало – кололи пентамін, а він протипоказаний 
при глаукомі. Я тепер відмовилась від ін’єкцій цього препарату – тому й дря-
паю, вибачайте. Майже нічого не читаю, не пишу, тільки безрадісні думки 
мене обсідають чорною хмарою обважнілою... 

Продовжую свій кострубатий лист у день сонячний. Сніг розтає, розвез-
ло навколо так, що без гумових чобіт не дійдеш до своєї хатини – може, за 
кілька днів розтане, підсушить, і я випишусь з лікарні ще в гіршому стані, 
чим прийшла – долучились ще хвороби шлунково-кишкового тракту. Лікар-
ня, як каземат, харчування – без відповідної дієти, дома я улаштовуюсь з мо-
лочними продуктами та картоплею, крупами трошки краще. Правда, я дуже 
слаба, щоб ввійти в норму домашнього буття. Змушує безвихідь... 

З електроосвітленням у селищі погіршало – забракло пальних матеріа-
лів, і таке становище триватиме до навігації (серпень-вересень). Треба щоден-
но топити піч і переходити на холодні страви, але які? 

Оце таке моє життя-буття. Артеріальний тиск примушує більше лежати, 
чим ходити, тобто більше перебувати в хаті. Словом, весь мій давній режим 
остаточно поламаний і сили сходять нанівець... 

Як Ви там, як господарюється, як мама? Привіт їй і Зіновії. 
Обіймаю і всього найкращого бажаю всім Вам, мої кохані, любі люди 

добрі. Ваша О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

26/VI. 1985 

Мій дорогий, рідний Петре Павловичу! 
На телеграму відповіла Вам найкоротше, чи не спотворили її на телефо-

ні? Я звертаюся думкою до Вас частіше, ніж до найдорожчих, як до найрід-
нішого – багато Вам завдячую за тепло і щирість в мої тяжкі роки життя аян-
ського. Ви були моїм зарадником, другом. Скована хворобами, коли важко 
взятися за перо і написати по-людськи, я лину серцем і думкою в гніздо за-
тишне для ранчера такого масштабу інтелекту, і моє серце стискається, як і за 
своїми братчиками та шановними і люб’язними душі моїй благородними лю-
дьми. Тяжко долати мені в цих страхітливих умовах цей короткий відбиток 
шляху земного – дибаю і відбиваюсь від злоякісної гіпертонії. У великому на-
пруженні перебуваю кожен наступний день – звик організм до постійно вжи-
ваних ліків, а через глаукому інші протипоказані. За клопотами не пишуть мені 
листів – майже пересохло це джерельце радості. Не читаю зовсім, а перечи-
тую листи, з якими хоть так, хоть інакше треба розставатись. Моціони скоро-
тились до найнеобхідніших – лежу (горизонтальне положення гіпертонія ви-
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магає) або сиджу в гаморі і смороді під хатою одороблом. Словом, глухо, сумно, 
порожньо... Обіймаю коханого ранчера... Привіт друзям, Зіновії. О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З АЯНА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

20/VIII 1985 

Дорогий Петро Павлович! 
Я запізнилась вітати Вас з жнивами, але робіт гарячих вистачить до Різд-

ва, отже, вітаю зі святом жнив’я загального, знаю, що один той день, що мати 
в плахті, одне те урочисте свято. Зайнятістю й пояснюю Ваше мовчання після 
Вашої сплаченої телеграми. Я відповіла найкоротше, ураховуючи телефонічне 
перекручування. Вслід телеграмі, трохи оклигавши, послала листівку, а згодом 
другу. Чи то Ви їх дістали? Знаючи Вас, думаю, що Ви б дали відповідь. 

Разом з цією листівкою посилаю запит Зіновії: дуже непокоїть мене така 
перерва. Стільки всього в цьому білому світі, «що спокій тільки сниться». 
Другого листопада мій реченець, подумки готують у далеку і трудну дорогу. 
Жодного дня не живу без таблетки через гіпертонію, серце. Останнім часом 
мій стан здоров’я більш стабільний. Маю їхати без супроводжуючого – нема 
відповідної кандидатури. Від’їзд в Аян по перепустках. Гроші для оплати я 
маю, але це питання важко вирішити. Третій місяць як я дома з трудом бор-
саюсь. 

Погода жахлива весь рік, весни не було, а в липні було 5 днів погожих, 
серпень – шквал, дощ, з хати ні ногою, обіцяють до вересня. Труднощі неймо-
вірні, вода кінчається в бочці. Як Ваші справи хатні, як здоров’я Ваше і мами? 
Чи визимувало теля? Обізвіться. 

Обіймаю. Ваша бабуся. О.М. 
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ІНТЕРВ’Ю О.Я. МЕШКО 
ІНОЗЕМНОМУ ТЕЛЕБАЧЕННЮ 

1989 року на Верболозній, 16 

Питання: Оксано Яківно, розкажіть, будь ласка, про свою родину, як її 
застала революція 1917 року. 

О.Я.Мешко: Я народилася в двадцяти кілометрах від Полтави, у місте-
чку Старі Санжари. Це велике містечко – одна з крупинок нашої живописної 
України: річка Ворскла, вербами обсаджена, горби і долини, млини, греблі, 
степ, поля, ліси – це надзвичайна краса! Я завдячую долі і своїм батькам, що 
народилася саме в цьому місці, в якому почувала себе вільним птахом десь 
приблизно до 1919 року. 

Мій батько – селянин, малоземельник, але родина в нього була числен-
на: п’ятеро своїх дітей, отже, нас семеро, з батьками. Прогодувати сім’ю він не 
міг на землі, то займався торгівлею. Досить успішно в нього йшла торгівля, 
хоча він її страшенно не любив. Він любив насаджувати сади. Оскільки він 
закінчив у Полтаві дворічну школу садівництва, то насаджував сади не тільки 
собі, а й усім землякам своїм у Старих Санжарах. Він знав, які дерева треба 
саджати в які ґрунти. Батько був чоловік сумирний, і в той же час дуже кому-
нікабельний і принциповий, активний громадянин. Здавалось би, те, що він 
торговець, йому заважало би вступити до кооперації. У нас же було засноване 
кооперативне товариство, то він був член кооперативного товариства і дуже 
багато зробив для потреб нашого містечка. Коли треба було будувати школу 
(а там мали б учитися й ми), а не було цегли, то він поїхав у сусіднє містечко 
Нові Санжари на цегельню і за два місяців як учень-технолог освоїв цю справу, 
повернувся, побудував такий само, можливо, дуже примітивний завод і коопе-
ратив виготовив стільки цегли, скільки було потрібно на побудову «Просвіти», 
кредитового товариства, свого магазину і будинку ґімназії – це була двоповерхо-
ва будівля. (Вона й донині в доброму стані і використовується за призначен-
ня. 2002 року школі присвоєне ім’я Оксани Мешко. – О.Сергієнко) 

Батько був шанований між своїми земляками, і саме це, може, й спричи-
нилося до його нещастя. Але, може, я й помиляюся. Коли радянська влада на-
кладала продподатки, то за постановою уряду створили в усіх селах і містах 
якісь відповідальні за продподаток комісії, і він попав у ту комісію. Він за це 
тяжко пережив, бо не був особисто заборгований державі, так само як і йо-
го батьки й родичі. Усі вони сплатили борги, та не всі люди могли це зроби-
ти. Але сплатили продподаток – наклали «продразвёрстку» , виконали одне – 
давалося друге. В одну з таких кампаній, коли Старі Санжари не виконали 
«продразвёрстки», він був заарештований як відповідальний за невиконання. 
Це виглядає страшенно абсурдно, але це факт. 
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На той час, коли батько був заарештований, у нас була така родина. 
У 1919 році в мене було два брати – один з 1901 року, а другий з 1903 року, 
Іван і Євген. Євген був ще дуже молодий, але рано дозрілий громадянин. Він 
скінчив режисерські курси, які були організовані в Полтаві при театрі Петри-
шенка і Горленка. Від «Просвіти» він працював режисером нашого просвітян-
ського драматичного гуртка. Активний, живий, енергійний, сміливий – всі ці 
якості були в нього, може, навіть і не по літах розвинені. 

Коли був заарештований батько за невиконання волостю продподатку, 
то боячись, що така сама доля спіткає й його (Сільські «активісти» шукали йо-
го по ночах, щоб убити. – О.С.), Євген пішов у Буланну – це в дванадцяти 
кілометрах від нас був такий великий ліс і село Буланне. Там стояв військо-
вий загін українців під проводом Біленького, які захищалися від усякого без-
законня, що сипалися як на окремих людей, так і на цілу волость. 

Євген пішов і вже більше не повернувся. І недовго він був у тому загоні. 
Їхня група мала завдання знищити так званих «активістів», які називали себе 
більшовиками і чинили страшний терор у наших Старих Санжарах. Цей загін 
Біленького провів таку операцію, двоє з тих терористів були вбиті. Наступ-
ного разу, через тиждень, вони пішли на Мачухи, і там, під Мачухами, в бою 
був убитий і мій брат Євген. 

А тим часом (це вже було через місяць) ЧК переглянула справу батька: 
порозмовляла і звільнила його. Та він уже знав, що трапилося в нас удома, і 
розумів, що повертатися йому додому не можна, бо його чекає явна загибель. 
Він переховувався далеко у своїх родичів, у знайомих на Полтавщині. Але од-
ного разу він захотів побачити нас, свою родину. Ішов серед ночі, але до хати 
нашої не дійшов – його перехопили і забрали до волості. Він ішов з порожні-
ми руками, бо не належав до військового загону, але в документі звинувачен-
ня, написаному в волості, було записано, що він займався розбоєм, що в нього 
знайшли зброю. Таким чином, він був заарештований удруге. 

Його повезли з волості підводою, супроводжував його один конвоїр Ґан-
джа, що я вчилася з ним разом у школі, тільки він був старший за мене. Я по-
бігла дорогою навздогін батькові. Батько кричав мені, що треба повернутися: 
«Не біжи! Не йди! Ти нас не доженеш!» А я бігла з усієї сили, плакала і кри-
чала. Конвоїр Ґанджа зупинив підводу, дочекалися мене і дозволив мені сісти 
біля батька, і ми поїхали з ним разом у волость, у Мачухи. 

В Мачухах батька посадили в холодну, як селяни звикли говорити, тобто 
в камеру попереднього ув’язнення. Я простояла там до ночі, ми розмовляли з 
батьком через вікно. Розмова була дуже довга і пам’ятна мені. Я пішла ночу-
вати до людей, а вже на ранок моя мама прийшла до волості. Той самий Ґан-
джа супроводжував батька до Полтави в ГубЧК. Він їхав на коні, а моя мати 
Марія йшла з батьком Яковом дванадцять кілометрів до Полтави. Ґанджа при-
їхав у Кобеляцький район і залишив їх, сказавши: «Почекайте, здам папери». 
І пішов. Його не було кілька годин, і моя мати стала намовляти батька тікати: 
«Я буду коня тримати, а ти біжи! Ти бачиш, тобі Ґанджа дає змогу тікати!» 
Але батько мовчав, довго думав і на настирливе мамине прохання тікати ска-
зав: «Я не можу тікати, не можу цього зробити. Якби я був сам, я б це зробив, 
але ж родина лишається – ти і діти». Коли вийшов Ґанджа, плюнув і каже: 
«А ви ще й досі стоїте тут? Ну, коли хочете, то ходімо». 

Так батько опинився в ЧК. ЧК направило його в Харків на Холодну Го-
ру. Умови там були жахливі – то стало потім відомо. Напхано було в камеру 
так багато людей, що вони могли тільки стояти, навіть сидіти не могли. Про-
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тягом місяця вони мучилися, падали на ноги один одному, уже й сварилися, 
уже всього було. І нарешті мій батько не витерпів, став стукати в двері й ви-
магати зробити кінець. Він був розстріляний. Нас аж 1921 року повідомили, 
що його розстріляли. 

Отже, тоді в мене відразу відкололися від родини двоє – брат, який заги-
нув, і батько, якого розстріляли. Нас з мамою виселили з хати. Нас тоді лиша-
лися троє – моя сестра Катруся, молодша на дев’ять років за мене, я і мама. 
Нас вигнали, забрали все, що в нас було. Ми вернулися до нашої бабусі, до ма-
тері батька. 

А тим часом мій брат Іван, ховаючись від покарання – він нічого не зро-
бив, але розумів, що як члена родини його знищать, – пішов добровільно до 
Червоної армії, в партизани, а коли трошки там укріпився, то повернувся до 
волості і вимагав негайного повернення його родини, матері й сестер, у свою 
хату. 

Моя сестра Віра, вона старша, з 1899 року, вийшла заміж за Михайла 
Худенка, вони виїхали до Кобеляк. Він сам інженер, улаштувався потім учи-
телювати і таким чином ніби врятував мою сестру і врятувався сам, бо він 
теж був переслідуваний. 

Питання: Оксано Яківно, а що Ви пригадуєте про неп і про колективі-
зацію? [Далі англійська мова, пропущено]. 

О.Я.Мешко: Моя мама залишилися сама. Мою сестричку Катрусю за-
брав її брат (наш дядько), а я поїхала до Києва шукати долі. Я хотіла вчитися, 
вступити до вузу. Але я не була підготовлена в такій мірі, бо я закінчила тільки 
чотири класи Першої української ґімназії імені Морозовської в місті Полтаві. 
Мені треба було готуватися. І я досить успішно готувалася, але не було в ме-
не відповідних документів. Треба ж було, що ти селянського походження та 
інші документи, за якими приймають до вузу. У мене їх не було. Я прожила в 
Києві майже півроку, бачила Київ під час непу, в мене збереглося в пам’яті 
кілька яскравих картин про Київ. 

Який був Київ у той час? Я, проживши стільки років у Києві, ніколи не 
бачила такого Хрещатика, яким він був 1924-25 роках. Він був живий, він був 
страшенно залюднений, він був якийсь дивно парадний, як це не дивно. По-
токи людей ідуть, якась вільність у думках і в поведінці, в настроях. Я більше 
ніколи не бачила такого Києва, хоча кілька разів поверталася до нього. Дуже 
впадала у вічі торгівля. Багато людей носили товар у невеличких коробках і 
продавали. Продавали щось інше, а говорили таке: «Бензин, фитили, камень, 
бумага от мух» – який асортимент! Але щось у тому було потайне, бо прода-
вець мав масу різних замовників. 

Але б я не сказала, що в Києві було тоді ситно – ні. Хліб білий продава-
ли за довідками, якщо ти хворий на шлунок. Інший хліб не був обмежений, 
харчування в їдальнях було досить пристойне. Самообслуга – такий був но-
вий настрій в обслузі, і в тому настрої справді відчувалося щось нове, демок-
ратичне, щось таке пролетарське. 

Був голод на продукти, але не було голоду на ідеї. Місто вирувало. Сті-
льки груп, стільки угрупувань, стільки різних напрямків руху! Люди виходи-
ли на вулицю, люди були ще духовно не скуті, чого згодом я зазнала на собі. 
Мені легко це твердити, оскільки я можу провести паралель між тим і цим, 
пізнішим часом. Вони в мене в пам’яті, в моєму розумінні діляться на окремі 
прошарування, і те я дуже пам’ятаю. 
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Я була підготовлена в своїй родині, своєю «Просвітою» старосанжарів-
ською... До речі, треба сказати, що товариств «Просвіти» на нашій Східній 
Україні не було так багато, їх було до сорока, десь тридцять дев’ять; наші «Про-
світи» – то були університети на Україні: не тільки хорові гуртки, драмгурт-
ки, забави різні, а були й були кредитові товариства й дослідні поля. Люди 
ходили до «Просвіти» від малого до великого. Отже, я не була голодна на 
ідею української самосвідомості, але в Києві я зустрілася з іншими течіями. 
То було те, що настроєне вороже. Місто не було таким одностайним, як то 
мені здавалось, читаючи Михайла Грушевського. Він пише, що від третього 
до дев’ятого березня сімнадцятого року – це були найщасливіші дати його 
життя, бо відбувалися такі великі демонстрації в Києві, що по двадцять п’ять 
тисяч людей виходило з прапорами. Жовто-блакитні прапори домінували над 
іншими. 

З цим у 1925 році я вже не зустрілася. Я зустрілася з якимись холодними 
течіями, які розбивали національну ідею. Незважаючи на те, що це були роки 
відродження і суцільної українізації, чинився якийсь підспудний опір цьому 
рухові. 

Питання: Опір апарату? 
О.Я.Мешко: Так. Мені самій довелося в цей час заробляти на шматок 

хліба тим, що я одного великого начальника вчила української мови. Він про-
сто хотів говорити, а йому було важко. Вимова в мене була полтавська (я її 
втратила з того часу, оте своє «л»), але коли я говорила, то він казав, що це 
звучить як музика – так йому подобалася українська мова. Були й такі симпа-
тики, але були й інші, які швидко, при відповідному натиску згори, переклю-
чилися на зневагу, на бойкотування української мови. 

Питання: А що Ви пригадуєте про колективізацію? 
О.Я.Мешко: Колективізація почалася з 1928 року. Навіть уже в 1927 

році говорилося про підготовку до колективізації. Пам’ятаю, мій чоловік Сер-
гієнко Федір працював в установах по колективізації. З його розповідей я знаю, 
що колективізацію селяни зустріли в багнети. Колективізації ніхто з людей 
не хотів – не куркулі, бо куркулів на Україні було дуже мало – у нас були се-
редняки, були бідняки, але ті бідняки жили досить пристойно в розумінні ха-
рчування чи, скажімо, житлових умов; вони самі собі будували хати. Були 
труднощі іншого порядку – з промтоварами. У ці роки, починаючи з 1925 ро-
ку, був чи не найбільший розквіт сільського господарства, була така маса 
збіжжя, така маса продовольчих товарів, що не було їм збуту, вони були про-
сто задурно. А от придбати чоботи – це дорівнювало тридцяти пудам збіжжя. 
Тридцять пудів збіжжя – щоб мати одні чоботи! Шевців і кравців тоді – маса. 
Всі люди чимось займалися, і не було потреби в установах казенного типу – 
це все було приватне, люди власними руками все робили. Страшенно трудно 
було – одіж та взуття. З одежею ще люди виходили зі становища. У моду ввій-
шли сіряки. Вони були й доти – сірі кожухи, сіряк, чумарка, – люди якось 
вдягалися. Але трудніше було зі взуттям. Відкривали свої чинбарні, бо худо-
би було багато, шкір було – сила. Чинбарювали, але бракувало матеріалів для 
обробітку шкіри. 

Питання: Скажіть за тих людей, які робили революцію на селі. Що це 
за люди були, і ті, що робили колективізацію, чи то ті ж самі люди були? Які 
в них були ідеали, які в них були прагнення, чим вони керувалися, що вони 
любили? 
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О.Я.Мешко: Ці люди ввійшли у силу з двадцятого року. Ці люди ово-
лоділи волостями, а не були вибрані ніким – самозванці. Чинили терор, тис-
нули на людей, але їх було на селі мало. Наші Старі Санжари мали 50 тисяч, 
як не більше, населення, то в нас було 7 – 8 таких активістів. Ці активісти не 
були людьми раніше знаними чи шановними, чи з певним становищем у гро-
маді – ні. Вони з’явилися з приходом більшовиків, пристали до цієї чужої си-
ли і носилися з їхніми ідеями більшовизму, комунізму, їхнє моральне обличчя 
не сприймалося масою населення. Вони швидко стали невіруючими, атеїстами. 
Не були вони, як я вже сказала, людьми статечними в своїй поведінці, в своєму 
матеріальному, моральному, громадському статусі. Я так кажу, бо наше село – 
це не окремий випадок, воно може служити загальним прикладом. І от ці кі-
лька чоловік користувалися допомогою військових красних загонів. Вони ви-
кликали їх з міста... 

Питання: Каральні загони? 
О.Я.Мешко: «Карательные отряды» – так вони тоді назвалися. Вони 

викликали їх з міста. 
Питання: Як вони жили, і, зокрема, як вони померли? 
О.Я.Мешко: Двоє з цих людей були спіймані на тому, що під час єврей-

ських кучок, коли до одного торговця-єврея зібралися вся родина, з’їхалися з 
інших районів до одинадцяти чоловік, то вони вчинили напад на цих євреїв. 
Чи вони золото шукали, чи що вони хотіли, я не знаю, – але вони їх знищили 
всіх, навіть дитя лежало у колисці – йому прострелили пальчик. А один з цієї 
родини, Стучка, не був під цей час вдома, він повернувся з гуляння і чує, що 
в дворі щось робиться. Він десь приховався, а оскільки вчився в сільській 
школі, контактував із сільською молоддю свого кутка, то впізнав голос од-
ного нападника, на прізвище Закаблука. Вже на ранок він утік до Полтави, 
звернувся до ЧК і займався цією справою доти, доки не був заарештований 
Закаблук і та компанія, що йому допомагала. Отже, як бачите, ці люди прос-
то з метою грабіжництва вбивали людей. Найактивніші з них були і, можемо 
казати, найбільш теоретично підготовлені – це Калиниченко і Мороз. Ще в 
тридцятих роках я чула, що Мороз є. Його брат учився у Дніпропетровському 
інституті народної освіти. Коли він довідався про мене (я трошки пізніше 
вступила до того інституту), то почав мене переслідувати. Повідомляв про ме-
не неймовірні речі. Мій батько був малоземельник. Прогодувати таку велику 
родину не можна було, то він займався торгівлею. То Мороз розповідав, що 
мій батько торговець майже якоїсь там гільдії купецької, багатий і так далі. 
Батько мій ніколи не був багатий, він тільки торгівлею викручувався і казав: 
«Наш батько не винуват – в одного позичив, другому віддав». Весь час він 
робив ті позички і так крутився. А вони набрехали на батька мого, що вони 
спіймали його зі зброєю, що теж була неправда, і батька розстріляли в 42 ро-
ки. 

Питання: А про голод 1933 року Ви колись розповідали... 
О.Я.Мешко: Про голод треба сказати таке. Під час голоду я вже не жи-

ла в своєму селі. Я ще раніше переїхала до Полтави, а потім уже вчилася у 
Дніпропетровську, де вийшла заміж. Люди в містах жили на дуже голодному 
пайку. По карточці і гас (керосин), на якому ти можеш зварити і підогріти 
собі їжу, і хліб, і все інше. Черги величезні, і все по карточках, по талонах. Але 
то був той пайок, який давав можливість схуднути до основанія, але не вмер-
ти. У Дніпропетровську я сама бачила ще в 1932 році дітей, які ходили по ву-
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лицях і просили хліба. Це були діти до 10 років, які блукали по вулицях за 
шматком хліба вже самі, без батьків. А той шматок хліба важко подати, бо всі 
й самі були голодні. 

Офіційна преса, офіційні керівні особи у виступах про людей, про селян, 
які опинилися в такому становищі, страшенно брехали. Ніхто не знав істин-
ної причини голоду. У пресі писали, що це ледарі, які не хотіли робити, які 
бойкотували колективізацію – державну справу. Це подавалося так, щоби не 
викликати співчуття до голодуючих, навіть до дітей. 

Я була дуже хвора, мені дали путівку в миргородський санаторій. Я по-
їхала в той санаторій. У мене тоді вже була друга дитина, маленький грудний 
син, але я була така виснажена фізично, що годувати його просто була не в 
силі, мені треба було його відлучити негайно. Я одержала ту путівку. Не кажу, 
що нас годували так добре, по-санаторному, це не те слово, але досить при-
стойно, щоб не бути голодним і не відчувати голоду. Хліб залишався на тарі-
лках на всіх столах, а я бачила, що під санаторієм стояло багато дітей, які – 
ну не можна було пройти в місто – хапали тебе за полу. Отже, я почала збира-
ти той хліб зі столів, розносити і давати дітям. За сусіднім столом сидів мо-
лодий хлопець-комсомолець. Він звернув увагу на те, що я підбираю не тільки 
чистий хліб з тарілок, а навіть відламані шматочки. Я все збирала в хустину і 
виносила. Він мені сказав гостро і з засторогою, що це вчинки не гідні. 

Питання: Ви годували голодних дітей навколо санаторію? Як ви пробу-
вали їх годувати? 

О.Я.Мешко: Я збирала хліб на тарілках, який не доїли, і роздавала ді-
тям біля санаторію. Не можна було вийти з санаторію без страху, дивлячись 
на тих дітей. Але ж сусіда по столу зауважив мені, що я роблю недобре. Мо-
вляв, відома ж річ, що голод викликаний тим, що ці люди не хочуть працюва-
ти, що ці люди бойкотують такий державний захід, як злиття індивідуальних 
господарств у колективні. Я продовжувала збирати хліб, але мене закликали 
в дирекцію санаторію і досить ввічливо сказали, що в нас є підсобне господар-
ство, ми вигодовуємо свиней для санаторію відходами з їдальні, нам потрібне 
м’ясо, яке вживають відпочиваючі. То було важко слухати, з тим не можна 
було боротися, того не можна було перемогти. Я до кінця не могла добути в 
санаторії, я раніше поїхала додому. 

Це ще був початок того голоду, то ще діти були на грані, вони ще ходили 
власними ногами просити хліба. Але в 1934 році влітку я поїхала по Дніпро-
петровщині, заїздила в деякі села, які вимерли, бачила хати з відчиненими ві-
кнами, розбитими шибками, з перекошеними дверима, ні кішки, ні собаки – 
страшна тиша і порожнеча на вулицях. Стояли такі прекрасні дні літа, літа 
доброго, літа врожайного. На деревах були плоди, все навкруги зеленіло, са-
ди, насаджені і плекані тими людьми, яких затаврували як ледарів, як ворожо 
настроєних проти радянської влади, що бойкотували такий державний захід. 

Питання: А які у Вас тоді були контакти з українською інтелігенцією, 
яке було її становище? 

О.Я.Мешко: Контакти в мене на той час, по щирості сказати, були стра-
шенно обмежені. Голод допікав. Працювала я в двох установах – у школі і в 
фабзавучі. Додому приходила – двоє діток, хвора мама, з ногами хворими. 
Так що в мене і підготовка до лекцій, і робота вдома з дітьми – і я виснажена 
була до краю. Були розгублені всі знайомства, товариські гуртки, все неначе 
зупинилося на точці закостеніння і зосередження на власній біді. 



 273 

Питання: Оксано Яківно, а ось Вас звинувачували у терористичній змо-
ві проти Хрущова – що це була за історія? 

О.Я.Мешко: Була в МГБ така необхідність – зробити таке звинувачен-
ня, оскільки моя сестра Віра Худенко три місяці перед цим уже в них сиділа. 
Її заарештовано було як члена родини, яка вже була знищена. Це був кінець 
1946 року, вже був покараний смертю її син Василь Худенко, її чоловік Ми-
хайло Худенко засуджений на 10 років, її невістка Кандиба Надія на 10 років, 
а пізніше її другий син Євген Худенко, який навіть не був під час війни на 
окупованій території. Він скінчив ленінградську топографічну школу, яка бу-
ла переведена до Халтурина під час блокади. Скінчивши її, мав відрядження 
до пустелі Гобі. Там робили зйомки пустелі Гобі – збиралися воювати з япо-
нцями, тому потрібні були такі матеріали. Коли був заарештований його ба-
тько Михайло, його брат Василь Худенко, то в процесі слідства – як уже бу-
ло, то важко сказати – з’ясувалося, що є ще один член родини, якому, мовляв, 
довіряти не можна, хоч він у той час служив вірою і правдою, бо сама специ-
фіка умов, у яких він був, примушувала його працювати з віддачею. Його 
спускали з літака і забирали в такий же спосіб. Отже, другий син Віри, Євген 
(у мене є тут документ досить цікавий) був відкликаний Москвою з цієї ро-
боти і відправлений на Україну, очевидно, в штрафбат, і там він загинув. За 
довідкою, яку видали сестрі, він помер від туберкульозу легенів. 

Отже, моя сестра Віра лишилася на світі одна. Вона приїхала до мене до 
Києва, і я вирішила допомогти їй приземлитися тут, у Києві. Та сусіди – а ми 
жили тут у банківському домі на Жовтневій вулиці – щось донесли, за нею 
простежили, заарештували по дорозі, навіть не сказавши нам, що вона зааре-
штована. Я її почала шукати. Шукала, звичайно, дуже енергійно, довідалася 
потім, що вона заарештована, і вже готувалася її захищати, був і адвокат. Пі-
сля закінчення слідства – вони дуже швиденько це зробили – адвокат мені 
сказав, що її справа буде розглядатися в київському міськсуді, але він уже 
ознайомився зі справою і доповів МГБ, що справа білими нитками шита, що 
він буде заперечувати і вимагати дорозслідування. Та слідчастина київського 
МГБ була обурена, що я не зробила собі відповідного висновку, що сестра 
була заарештована не в нас у хаті, що в нас не було проведено трусу, що нам 
нічого не було сказано і нічого нам з її справи не поставлено у вину. 

Отже, розглядали цю мою велику прихильність до сестри – не як зви-
чайне добродійство і звичайний родинний обов’язок, а як вороже ставлення 
до радянської влади. Вирішено було й мене заарештувати. Але щоб заареш-
тувати, треба створити якусь справу. Справу таку важко було створити – не 
було провини. Отже, сестру взяли на дорозслідування. Мене було заарешто-
вано теж на вулиці (чого мені довелося зазнати згодом ще раз). Зимовий час – 
це 19 лютого 1947 року. В одну хвилину зупиняється біля вас машина, виска-
кують гарні хлопці в кожухах, хапають і в одну мить вкидають у машину і 
везуть. 

Це був короткий шлях, дуже короткий – за кілька хвилин мене, після 
обшуку, вели до слідчого. Як людину розтерзати – вони вміють це досконало. 
Хоч би такий факт: всі ґумочки, гачки залізні – все з жіночого туалету – за-
брано. Панчохи на чому тримаються – на таких залізячках, як відомо. Тепер 
інакше носять, а тоді так – все це забрано. І от ви в такому вигляді стоїте пе-
ред своїм слідчим. Коса велика розпущена – всі гребінці забрали, ви розхрис-
тані абсолютно, бо все було на тих залізних замках. Ви розхристані, ви при-
ходите в непристойному вигляді, панчохи свої отак закручуєте, хвилина мине – 



 274 

вони падають. Я прийшла в такому вигляді і почала з того, що: «Я вам отака 
подобаюся? Вам не соромно на мене дивитися? Мені ж соромно перед вами 
стояти, зрозумійте мене. Ну, косу я можу заплести, але я не заплела, розпусти-
ла і прийшла так. І що трапилося, за що це?» – «Дело у вас очень серьёзное.» – 
Мені ж там і повідомлено було, що ми з сестрою Худенко Вірою звинувачує-
мося в тому, що мали наміри вбити першого секретаря і члена Центрального 
Комітету Микиту Сергійовича Хрущова. 

Питання: Яке у Вас насправді було ставлення до нього? 
О.Я.Мешко: Я його ніколи не бачила, я не мала до нього особистої во-

рожнечі. Що торкається ворожнечі як до людини, що очолювала той уряд, він 
у мене був однозначний: я розуміла, що це ті люди, які чинять зло, але я не 
була безумна, щоби думати про те, що я зі своєю сестрою, тобто дві жінки піс-
ля сорока років, не маючи ніяких зв’язків, зброї, можливості доступу до нього, 
могла б його знищити. І потім, я взагалі проти терору за своїми принципами, 
за переконаннями. 

Я, звичайно, до того звинувачення не могла поставитися серйозно. Пер-
ша моя відповідь була така: «Ну, а докази? Це все було б смішно, якби не бу-
ло так сумно, якби не так трагічно. Це ж анекдотично, вам же ніхто не пові-
рить! Як же ви збираєтеся мене засудити?» Мій слідчий Куценко каже: «Це 
звинувачення таке, що не вимагає доказів, а лише вимагає вашого власного 
зізнання, і ви зізнаєтесь». Я сказала: «Ні, я ніколи не буду допомагати вам 
творити зло». – «Але ж ви не забувайте, що маєте сина малого, і з цього ста-
новища можна вийти в кращий спосіб». От у такому дусі на мене почали на-
тискати. До мене застосовано було тортури сном: 21 добу я не спала. Якщо 
сказати лікареві, то, певно, лікар скаже, що це неможливо, але я стверджую, 
що це можливо, я не спала 21 добу. 

Як це можна було здійснити? А отак. Допити провадилися у нічну пору. 
Отже, після одбою в тюремних умовах ви мусите, певна річ, роздягтися і ляг-
ти, і от за 15 – 20 хвилин відчиняється та «кормушка» і кажуть: «На букву 
«М». Причому я сиджу в одиночці, одна, сидить одна буква «М», але в них 
твердий спосіб виклику: «На букву «М», собратесь к следователю». Я йду до 
слідчого, слідчий мене допитує майже до підйому. Були навіть такі випадки, 
що з тюрми слідчого питають: «Чого ви так довго затримуєте, ви ж нам потім 
будете заважати з порядком оправки». – «Оправка» – таке було, тобто вино-
сити ту каструлю. Мене приводять у камеру. Я б хотіла ті 5 – 10 хвилин про-
сто склепити повіки, але ні, велять роздягтися. Я знаю, що тільки я роздягнуся 
і ляжу, треба встати, одягтися, причому все то скоро, «на оправку» і так далі. 
Отак було. Отже, якихось п’ять хвилин я забуваюся, вже зморена, змучена, 
без сну, я забуваюся так, що мені важко встати, стою, не пам’ятаючи, де я і 
що я, але мене швидко приводять своїми зауваженнями до стану розуміння 
ситуації й умов. Так було 21 добу. 

А що вдень? Вдень мене не кличуть на допит. Тобто, вдень я можу за-
снути? Ні, сидіти можна, ходити можна, але лежати не можна. Отже, коли я 
сідала, я починала куняти – звідтіля мені стукали, гупали, обіцяли мене пока-
рати. І бувало таке, що я вже не реагувала на все це. Тоді в покарання за по-
рушення режиму тюремного мене забирали в підвальне приміщення. 

Це все відбувається на Короленка, 33, тепер Володимирській вулиці. 
Вона тоді була ще Короленка. В підвалі з мене все знімають, без матраца, 
цементна підлога, я одягнена тільки у верхній одяг. Дають мені, скажімо, три 
доби. Я валюся на підлогу, але холодно і волого, ноги крутить, ти починаєш 
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ходити, щоб зігрітися, і той голодний пайок... Мене зачиняли в карцер для 
того, щоби мій слідчий перепочив. Він перепочивав, а я лежала на цементній 
підлозі з тим глевтяком. Бо це ж по війні, голодний 1947 рік, з глевтяком хлі-
ба, який не вжуєш. Але він видавався мені смачнішим за шоколад, я його не 
їла, а просто смоктала. Знайшла спосіб угамування голоду не жуванням, а смок-
танням. І таким чином я була переможцем. 

Коли я приходила на виклик до слідчого, то він не бачив у мені ніяких 
змін на гірше, я була тверда і непорушна. Я так возненавиділа його, бо він 
починав з одного й того ж: «Один и тот же вопрос: как вы с сестрой хотели 
убить главу правительства, – бо він тоді був уже в Києві, – Никиту Сергееви-
ча Хрущева?» А у мене від безсоння вже справді стан психозу почався. Я чу-
ла одне речення і бачила тільки вуста – у нього був шрам з вишневу кісточку, 
і вуста тут з одного боку закруглялися. Я дивилася довго і подумала: «Якщо я 
спрямую всю свою увагу і енергію, швиденько добіжу до нього і два пальці в 
рот, роздеру йому рота, тоді все на цьому скінчиться». 

І раз я таки справді зробила такий випад. Певна річ, що я не досягла сво-
єї мети, але слідчого налякала досить. Він злякався і – в шухляду, а з шухля-
ди швидко вихопив револьвер. Він відправив мене на відпочинок, і дві-три 
ночі мені дозволено було спати. 

Отже, слідство моє закінчили. Там ще процес був дуже довгий. Сестру 
мою – вона вже почала хитатися, то я добилася того, що мене одна надзира-
телька привела до «кормушки», і я сказала їй, як себе поводити, і пішла. От-
же, ні вона, ні я не призналися. Нас відправили в Лук’янівську тюрму, ми че-
кали вироку. Суду не було – це була заочна постанова «Особого совещания 
при МГБ СССР». Ми одержали з нею по десять років, тобто ми рахувалися 
не засудженими, а за ОСО. ОСО тим страшне, що може завше, вже там, до-
давати строк, коли ти відбуваєш, скільки хоче. У нас був пункт 54-1А, тобто 
«зрада батьківщини», і пункт 8 – «терор». 

І от підібрали таких же, як ми, і – етап. Це були німці, фашисти, і нас дві 
жінки. По п’ятірках нас довели до вагону столипінського. Німці дуже були 
виснажені, один весь час падав і його піднімали. Ми з ними не обмовилися і 
словом не тільки тому, що був мовний бар’єр, а ще й тому, що ми не мали ні 
бажання, ні снаги говорити. 

Таким чином нас довезли до Воронежа. З Воронежа привезли до Моск-
ви. У Москві ми розлучилися з сестрою навіки, нас разом не повезли до табо-
ру. Вона – в Кемерово, а я в Комі АССР, в Ухту. 

Питання: Що Вам найбільше запам’яталося з табору? 
О.Я.Мешко: Мені запам’яталася ухтинська пересилка. А ще перше мені 

запам’яталася вяткінська пересилка, тобто кіровська, бо то стара, давня назва – 
Вятка. Конвой вяткінський страшенно суворий і жорстокий. Це й не русаки, 
це просто якісь нацмени, хоча вони рахуються руськими. Про цей конвой є 
така поговірка: «вяткинский конвой шутить не любит». Повів нас цей конвой 
до Вятки через страшне болото, бо то якраз розтавала якась балка, у воді. Він міг 
нас обвести, але він повів і сам пішов у воду, але він у чоботях. 

На вяткінській пересильці я побачила страшенно багато людей – україн-
ців із західних земель. І блатні, всі разом, були на цій пересилці. Блатні за-
йняли собі вигідні місця, вона перенаселена була, а нам уже лишилося тільки 
під нарами. Отже, я глянула – немає місця мені, ніде присісти навіть. При-
слухалася – розмовляють жінки по-українськи. Я підійшла до них, вони по-
сунулися. Земляна була долівка, і оскільки люди шукали собі якось місця, то 
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там пилу було на десять сантиметрів, ніхто не прибирав, так усі в той пил, як 
у пухову подушку, й сідали. Я біля них так і примостилася. 

Був там такий дуже цікавий випадок. Жінка з дитиною ішла в заслання. 
Коли готували етапну партію, то треба було називати своє прізвище, ім’я – свої 
дані, і так само хлопчика. «Как звать его?» – спитали її. Вона каже: «Степан». – 
«А, так ты Степан?» А хлопчику було, може, шість років. «Я, – каже, – Степан, 
але не той Степан». Прізвище Бандера було тим прізвищем, за яким карали 
три покоління. 

Люди їхали в усіх напрямках, я ще сиділа. А потім настала моя пересил-
ка. Була Ухта, Комі АССР. То була пересилка загальна – чоловіча і жіноча, 
тільки жінки в окремих бараках, а чоловіки в окремих. Але вони не були на 
замку, і чоловіки ходили собі, вільно розгулювали по наших бараках. Із жі-
нок я прийшла в ту порожню пересилку, спочатку була одна, мені аж страш-
но було. Але я така була втомлена і виснажена, що полізла на дощані нари, де 
нема нічого, тільки білі воші, як клопи, ходять вільно, ніхто ніякої дезинфек-
ції не робив. В’язневі все можна, все йому дозволено. 

Всі люди були страшенно виснажені, а проте цікавість їхня не пропала. 
Прийшли нові жіночі етапи, по бараці йшли чоловіки, заглядали нагору, щось 
питали – я не реагувала ні на що. Аж один чоловік зупинився і щось говорив 
мені. Я спочатку не слухала його, але потім я прислухалася і глянула на ньо-
го. Це був, як він потім мені сказав, за фахом учитель, з вищою освітою педа-
гогічною, засуджений ОСО на десять років. Відбув десять років, дали другі 
десять років, і вже він сидів шістнадцятий рік. Отже, то тривало від тридця-
тих років. Він став до мене так жалісно говорити, з такою тугою, що я встала 
і кажу: «Давайте пройдемось, вийдемо надвір». Ми вийшли, я слухала його, а 
він хотів чути мене, йому було цікаво, що воно в тому світі відбувається, бо 
він у повній ізоляції, ні радіо, ні газет – нічого не було. Писати розучилися, 
читати розучилися, виснажені до стану так званого доходяги, але ще з живою 
душею і з померклими очима. Я була з ним страшенно ласкава і добра. І так 
мені неприємно було дивитися на нього, але я йому говорила дуже приємні 
речі. Так ми з ним і розлучилися – його взяли в етап раніше, а мене повезли в 
Ухту. Він сидів за те, що був справжнім учителем своєї школи української, 
він за ту школу боровся всіма способами, доступними вчителю, тобто через 
подачу матеріалу дітям. Оце в мене була така цікава зустріч. 

Багато було різних людей. Там проходять і блатні – просто страшні лю-
ди. Але я бачила тих людей, які деградують у таборах. Мені було страшно. 
Я зрозуміла, що десять років у мене – це ще не все, але чи зможу я їх перебу-
ти, що мене чекає те ж саме, але невже я буду така безвольна, щоби допусти-
ти себе свідомо до стану деградації? Я хотіла, мала намір покінчити з життям 
при першій можливості й нагоді. 

Питання: Самогубством? 
О.Я.Мешко: Так. 
Питання: Що ж Вас врятувало від цього? 
О.Я.Мешко: Етапували мене, як там кажуть, у сільськогосподарську 

колонію ухтинську. Це трошки за Ухтою, кілометрів дванадцять. Там підне-
вільні люди вирощували овочі – огірки, капусту, помідори, зелень – для віль-
нонайманого комсостава. Ніколи самі не їли, хіба крадькома, але то запобіга-
ли можливості такої украсти, і карали за це дуже тяжко. 

То був табір жіночий, але змішаний: табір битовиків (побутовців) і табір 
політичних – це «бандерівці». Вони мали одну назву, ніхто дуже не вдумува-
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вся і не розмежовував, хто за що, а одне слово визначало і ставлення до ньо-
го, і зневагу – все – «бандерівець». Наш пан начальник був чоловік хазяйно-
витий, він розумів, що як ми будемо жити в одних таборах з побутовцями, то 
ми не зможемо працювати. А працювати треба було добре, треба було виро-
щувати ту продукцію, за яку йому були і подяки, і нагороди, і він живився 
ними. От він розселив нас – політичних по окремих бараках, а побутових по 
окремих. Це було добре, це було розумно, це єдине, що давало нам якусь мо-
жливість людського побуту. Ми самі були майже одностайні в своїх бажан-
нях і в своєму ставленні один до одного – добре ставлення. 

Я зустрілася з громадянами Західної України – віруючими, чесними, 
правдивими й ідейними. І саме тому я обурилися проти них. Я зустріла вчи-
телів з Ужгороду. Одна вчителька, прізвище її вже забула, з якою ми стали до 
герцю. Я говорила, що це безумство рабувати у них, бо ми знаємо, що той 
пайок, який вони дають, той харч, який ми споживаємо, він не розрахований 
на те, щоби ми могли відбути свій строк, зберігши можливість працювати і 
без усякої перспективи повернутися додому. Виснаженому фізично і мораль-
но, деградованому хапатися за пайок, за норму – це просто аморально. І ста-
ли ми так дискутувати з нею. Вона виявилася жінкою з більшою відповідаль-
ністю перед своїми земляками, ніж я. Вона мені казала таке: «Ви не маєте 
права цього вголос говорити. Якщо ви не можете в собі цього подолати, ду-
майте, що хочете, але переконувати цих людей ви не смієте. Ми їх підняли до 
боротьби, і ми повинні їх вести до кінця». 

Були пісні різні. Який це був співочий і творчий нарід! Була така пісня, і 
я теж забула її слова, я колись чула у Леопольда Ященка щось таке, потім я 
його питала, він не міг знайти. Є там такі слова: «Ми повернемось всі, якщо 
гідні будем...» Отже, все залежить ніби від нас самих, від нашої віри, віри в 
себе, і найперше – віри в Бога, і відповідальність перед людьми з народу. 

Так ми з нею сперечалися. Я замовкла, але не припинила шукати спосо-
бу покінчити самогубством. Але в тих умовах це неможливо. Барак на сто 
чоловік, ти на виду всіх, як на долоні. Тут і вади твого характеру, чи добрі 
риси, чи погані – весь ти тут. Табір твій охороняється і з вишки на тебе див-
ляться, і немає такого кутка в зоні, щоб можна було десь приховатися, поче-
пити собі на шию і померти. Але я вперто його шукала. 

Я шукала це місце, і я його найшла. То була сушарка, в одному кутку 
така сушарка побудована, і вона стояла і не близько до запретки, але від ба-
раків далеко, якийсь найзатишніший куток був. Я побачила, що то саме те мі-
сце, побачила, де і як можна, накинувши собі петлю, підчепитися. Цей табір 
був на болоті, бо Ухта – це болото, і тільки одна дорога була промощена до 
їдальні, до санчасті і на вихід на роботу. І ось мене лікар час від часу звільняє 
з роботи на день, на два. Щось дуже уважно і довго до мене придивлявся – 
він був у засланні, одесит, теж прізвище вже забула – і поставив питання, 
щоб використали мене за фахом. Була така можливість, була лабораторія за 
зоною хімічна, їм треба було аналізи робити, які я знала і вміла. Ставили пи-
тання про розконвоювання мене, і то вона поруч, тільки за зоною знаходить-
ся, але восьмий пункт статті 54-1А не дозволяв мене розконвоювати. Отже, 
цього не трапилося. 

І от одного дня, коли я вже абсолютно все вирішила, все, як мені здава-
лося, розрахувала, я гуляла між санчастиною і сушаркою цією, вибирала мо-
мент, коли нікого нема, як я зайду і так далі – я натрапила на людину – лікаря 
мудрого, доброго, людину, яка була майже в такому стані, як і я, тільки він 
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жив за зоною. І я прийняла його концепцію. Він постарався мені допомогти, 
перевести мене в інший табір. Я побула там і побачила, що то жах один. Я по-
бачила такий жах і такий бруд, що зрозуміла, що мушу взяти себе в руки, мушу – 
як християнка – вірити в Бога, і, зрештою, життя моє не в моїх руках, а в руках 
Божих, а від мене вимагається чисто людське – відповідальність за це все. 

Мене врятував новий етап. То був етап, зібраний по восьмому пункту. 
Надумалися зібрати всіх окремо в Іркутську область. Я опинилася в Іркутсь-
кій області. Там я була найдовше. З Іркутської області я була і звільнена. Нам 
таки помогла смерть Сталіна. Багато людей було звільнено, багато людей від-
правлено в заслання. Таким чином і я опинилася на засланні. 

Коли я тепер згадую всі ті пройдені мною етапи, такі нелюдські, неймо-
вірно тяжкі, мені самій не віриться, що це справді була я, що я їх перебула і 
залишилася сама собою. 

Питання: І все ж таки Ви ще дочекалися до другого арешту? 
О.Я.Мешко: Ото до другого арешту я дочекалася, не сподіваючись, бо 

мене реабілітували по приїзді до Києва через два місяці. Я була реабілітова-
на, і я думаю: «Ну, лед тронулся, река пойдет». А тут шістдесяті роки, я була 
щасливою, я рада, що дожила до шістдесяти років, я рада, що познайомилася 
з такими цікавими людьми, в першу чергу з Надією Світличною. Надія Світ-
лична мені багато в чому допомогла, бо я вся поринула в свій побут, у сімей-
ні ті обов’язки, а Надійка, чи бажала того, чи не бажала, але вона запрошува-
ла мене на різні, як то кажуть, заходи шістдесятників. Я там побачила цілу 
низку людей, які мені стали дуже милими, дуже симпатичними, дуже доро-
гими. Зустрічі ті, знайомства ті – то були для мене свята. Я відродилася. Но-
вий час вимагав нового, я на нього чекала. 

Питання: І, отже, другий арешт. 
О.Я.Мешко: Так, другий арешт. 1972 рік. Хто на нього чекав? Він при-

йшов і зачепив мене глибоко. Був арештований мій син і були арештовані ті 
нові люди, мені дуже близькі, мені симпатичні люди, яких я дуже поважала, 
цінувала і знайомство з ними вважала за своє щастя. За те, що вони пробуди-
ли в мені нову силу, нове бажання змагатися – змагатися за правду, змагатися 
за справедливість, бажання виконувати ті обов’язки, які має людина від свого 
народження. Життя стало багатше. 

Найстрашніше, найнебезпечніше, але страшенно насичене подіями, пра-
цею, небезпекою – це була Українська громадська група сприяння виконан-
ню Гельсінкських угод. Невелика вона була спочатку, але вона весь час міня-
лася. Один покіс падав, другий вставав. Я була останньою, кого арештували. 
Мені було в цей час 76 років. Мої слідчі і судді мали труднощі, як і що зі 
мною робити. Вони не певні були, як мені визначити строк, бо не можна ви-
значити людині термін життя і його кінець. Напевно, мої слідчі – жорстокі, 
погані, страшні люди – не сподівалися, що я переживу той мінімальний строк, 
який вони довго придумували. Вони мені дали п’ять з половиною років – пів-
року ув’язнення і п’ять років заслання. Таборів у мене не було – була гебістсь-
ка тюрма і були етапи, сто п’ять днів в етапі Київ – Аян, кілька пересилок по-
переду (Насправді 108, від 17 березня до 3 липня 1981 року. – Ред.) 

Питання: Розкажіть про той другий Ваш арешт. 
О.Я.Мешко: Йому передувало багато переслідувань, трусів, різних за-

собів тиску на мене. І скінчилась остання моя праця в 1980 році. Тринадцято-
го жовтня у мене зробили трус, наступного дня приїхали забрали мене на 
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розмову і не повернули вже, але й ордеру на арешт не було в них. Мене поса-
дили в психіатричну лікарню. 

Питання: Скільки Вам років було? 
О.Я.Мешко: Мені було 76 років. КДБ хотіло запроторити мене навічно, 

до посмертно в психушку, але один лікар Безпальченко (Іншим разом О.Я. 
називає його Безпальчук. – Ред.), психіатр, що комісував мене, визначив мене 
осудною, тобто врятував мене від психушки. Я його згадую зі справді вели-
кою повагою і хочу зустрічі з ним. Для КДБ це було абсолютно несподівано, 
що я буду в такий спосіб я комісована. Був зроблений натиск на психіатра 
Безпальченка зробити мене неосудною, а він поставив мені «осудна», і муси-
ли б тоді виписати мене з лікарні в той же день, відчинити двері переді мною. 
Мені двері не відчинили – мене ще п’ять днів тримали уже без належного 
права, бо КДБ вибивало ордер у прокурора України Глуха на арешт. Покій-
ний Глух дав ордер тільки на те, щоби посадити мене до психлікарні, а ордер 
на арешт треба було ще добути. Отже, коли вже мали ордер, приїхали за мною. 
Ввели мене в слідчий кабінет і я сказала: «Ну, що ж, експедиція в демократич-
не право радянської країни закінчена». 

В слідчому ізоляторі, в слідчих кабінетах я не відповідала ні на які пи-
тання і не брала участі в слідстві. Треба було мене засудити, і засуджена я без 
слідчих протоколів, без зізнання мого власного, без свідків, при зачинених 
дверях, у присутності гебістських практикантів, що були в залі, і нікого з рід-
них, близьких, друзів моїх в судовій залі не було, не допущені були і не зна-
ли. Не знала навіть моя невістка про те – бо на той час вона одна була в Киє-
ві, а син був іще в засланні, – що в мене відбувається суд. 

Отже, суд цей відбувався з таким порушенням судової процедури, що 
важко визнати було взагалі це за суд, а не просто розправа. 

Сто п’ять днів етапу Київ – Аян. (108. – Ред.) Мене на Холодній Горі в 
Харкові начальник етапної партії відмовлявся брати в етап, казав: «Я мерців 
возити не хочу». Тоді вони сказали мені вдягтися і вийти до нього, щоб він 
наочно подивився, бо він бачив тільки формуляр. Коли я вийшла, він піді-
йшов до мене і каже: «Ви маєте право відмовитися їхати. Я вам раджу: від-
мовляйтеся.» Я кажу: «Але ж мене все одно повезуть – тільки й того, що я 
буду довше сидіти на Холодній Горі, де так тяжко сидіти». – «Тоді на вашу 
відповідальність». Він мене взяв в етап, і дуже був уважний до мене, цей на-
чальник конвою, навіть лагодив мені замок чобота, який у мене зіпсувався. 
Був у мене ще й другий випадок, коли начальник конвою приходив і питався: 
«А за що? Але ж ви можете відмовитись від етапу», – знову мені говорили. 

Але мене все везли і привезли в Хабаровський край, з Хабаровського 
краю – в Аян, і поселили в хатині, що колись була у власності якутів – хата в 
500-х метрах від берега Охотського моря. Всі вітри дули на мене, пурга замі-
тала і на тиждень, і вітер зривав електропровода, і я залишалася в темноті ці-
лими тижнями і не виходила з хати. Пробитися до дороги – це був просто по-
двиг. Спочатку мені це важко було долати, а пізніше я знайшла спосіб сама 
себе рятувати. В пургу, в заметіль я одягалася, виходила і топтала сніг до 
втоми, відпочивала в хаті і знов топтала сніг до втоми, тобто робила собі та-
кий тунель до хвіртки 35 – 40 метрів, до вулиці. 

Питання: Чому навколо Вас у таборі було так багато українців і чому їм 
таку велику уваги приділяла влада? 

О.Я.Мешко: Українці, які були в таборах – це ті, які відчували себе 
українцями, тобто були національно свідомі і з повним почуттям моральної 
відповідальності перед своїм народом боролися за свою незалежність, за са-
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моутвердження себе як українців, що належать до української нації. Українці 
в таборах жили дружно, поважно, з такою гідністю несли цей тягар, що мож-
на було тільки їм дивуватися. 
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СВІДЧУ 

ІНТЕРВ’Ю ОКСАНИ ЯКІВНИ МЕШКО 

Записав Василь Микитович Скрипка 30, 31 січня і 1 лютого 1990 року 
в її помешканні на вулиці Верболозній, 16, у Києві 

Публікувалося в журналі «Кур’єр Кривбасу» під назвою «Мати українсь-
кої демократії» 1994 року та окремою брошурою «Свідчу» 1996 року. Звіре-
но з аудіозаписом. Підзаголовки редактора другого видання, примітки Олеся 
Сергієнка. 

 
В.Скрипка: Прогуркотіли роки, пролетіли... Чверть століття, як ми з 

вами, Оксано Яківно, знайомі – десь із половини 60-х років аж до цього часу. 
Колись ми частіше зустрічалися, а в 70-х була перерва. Вона спричинена бу-
ла то вашим ув’язненням, та моїм калабаликом – різними невдачами. Але 
знайте, що ви завжди в мене стояли так високо у моїх помислах, у моїх думах, 
у моєму серці! Коли я дізнався, що вас, 75-річну, запроторили десь аж на Охот-
ське море, ви не уявляєте, як стерпла вся душа моя! Як я мучився, як думав 
про тих, що заслали вас на таку муку! Яким це жорстокосердим треба бути, 
нелюдяним таким, а, може навіть і розгубленим та приреченим, щоб отаку лі-
тню людину заслати в таку далечінь, як кажуть, туди, де й Макар телят не па-
се. Та куди там пасти! Як ви мені розказували, три доби мете і замітає ту вашу 
ту будку в зруб, куди вас запроторили. І як ви потім пляшку обіцяли людям – 
тим, хто одкопає вас. Як вони вас одкопували в снігах, то потім наглядачі по-
переджували тих людей, щоб не робили цього більше. І ті люди навіть за пля-
шку вже не погоджувалися відкопати вас – це ж занедбати найелементарні-
ший чин людський! Людина заметена – хай лежить, хай погибає! Потім вас 
та Любка чи Люда одкопували, за тридцять метрів від траси. 

Але ви виборсалися зі снігів і живете. І коли я цю печальну притчу про 
вас розказував своєму другові, то він каже – от смішні люди, ці мої земляки! 
Каже: «Якби п’ять отаких бабусь на Україну, то все КДБ мало б інфаркт!» 

Оксано Яківно! Мене люблять молоді. Думаю, за те, що я трохи знаю 
народ, знаю, як він живе. І на кінчик ножа зачепив його мудрості та й у своїх 
роздумах, у нестримних часом балачках її передаю. А я люблю старих людей. 
Я часом думаю: ми ще будемо гукати, кликати тих людей, припадати до їхніх 
слідів, шукати слідів тих людей, щоб підживити свій дух, щоб відродитися. 
І не завжди це нам удаватиметься, бо багато чого зникає, а ми не доходимо 
до тих скрижалів, які нас підтримують у цьому світі. 
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Думаю зараз: може б нам ще через 10 років з Вами зустрітися? Ну, Боже 
ж мій, що ж таке 10 років? Середній термін ув’язнення – ой, немало ж це. 
Я не сидів – хай Бог милує, не сидів. Василь Стус казав, що не витримає дру-
гого строку, і він таки його не витримав. Важко ж там, важко – це ж 10 років! 
У 2000-му році, як Господь Бог дасть нам здоров’я, якби ми зустрілися з Ва-
ми, я би з Вами ще погомонів, багато чого б воно перемінилося в цьому житті, 
і може б ми були свідками тих подій. Як казав мій дід Стець (по-вуличному, в 
моєму селі): «Так хочеться побачити, так хочеться дожити до того часу, щоб 
побачити, чим оце все закінчиться». 

Колись я був, Оксано Яківно, в середовищі західних українців – гонорові 
люди, горді! Тримаються якось так прямо. Вони навіть за столом не нахиля-
ються, ложку несучи. Наче стоячи живуть і тримаються так. Я їм казав: «Ой, 
люди, люди! Якби ви знали, що було з нами, наддніпрянцями, як нас задирали, 
як люд наш нівечили і душили! Якби ви знали! Із вашого середовища п’ятдесят 
на п’ятдесят виходять порядні люди. Наполовину – це кришталь! А половина 
можуть і покручі бути. А в нас, у степах України, добре, як із тисячі один та-
кий, що думає про Україну, про її долю, про майбутнє». 

А ви ж, Оксано Яківно, зі степів. Я якось аж отетерів, коли дізнався, що 
ви з Дніпропетровщини. А дійшли до висот, на яких вас усі бачать і поважають 
вас. І від того споглядання й самі стають людьми. Ось що важливо, Оксано 
Яківно! 

Вітаючи вас із 85-літтям, бажаю вам, щоб нова кругла ваша дата настала 
вже у вільній, самостійній державі. 

Слава Україні. Василь Скрипка. 
Шановна Оксано Яківно! Прошу вас дати мені невеличке інтерв’ю. Пе-

рше запитання, яке б я хотів поставити: звідки ви родом і яких ви батьків? 

РОДИНА 

О.Я.Мешко: Я з Полтавщини. Народилася в двадцятьох кілометрах від 
Полтави, у великому старому козацькому селі-містечку, що звалося Старі 
Санжари. Це мальовничий куточок України над річкою Ворсклою. П’ять цер-
ков височіли своїми дзвіницями. Село на п’ятьох пагорбах, живе, веселе, з мли-
нами, а вечорами з піснями нашими полтавськими, що й сьогодні дзвенять, 
але вже тільки в гуртках співочих. 

Мої батьки напівселяни-напівторговці, бо безземельники. А прогодувати 
без сталого прибутку родину в густонаселеній Полтавщині було дуже важко. 
Батько мій, крім цього, насаджував сади у всій окрузі. Він скінчив Полтавсь-
ку садівничу школу. Садівництво було його найулюбленішою справою. Лю-
бив робити коло землі. Торгувати не любив, але мусив, щоб утримати свою 
велику родину.* 

Село належало до козацького стану. Воно ніколи не знало кріпаччини, і 
той вільний козацький дух відчувався у всьому селянському устрої. Це були 
вільні, незалежні люди. Я благословляю своє містечко, в якому прожила свою 
найкращу пору – пору свого дитинства. Але й дитинство моє скінчилося дуже 
                                                             
* Торгувала за прилавком її мама Маруся – людина розумна, весела, товариська – до неї охо-
че йшли односельці за замовленим товаром, новинами і приємним спілкуванням. – Прим. 
Олександра Сергієнка, сина Оксани Мешко. 
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рано. Уже в 1919 році трудовий ритм цього тихого селянського життя був 
порушений революційними хвилями. 

В.Скрипка: Оксано Яківно, у чому ж конкретно ці революційні хвилі 
проявилися? 

О.Я.Мешко: Село сприйняло Українську Народну Республіку, її уряд – 
Центральну Раду, потім Директорію. Селянський з’їзд підтримав цей уряд, 
він мав авторитет і пошану, користувався повагою і повною підтримкою. Але 
він був вигнаний з України. Його місце в селі заступили самі що не єсть поки-
дьки, люди безличні, які не користувалися серед селян ніякою повагою, але 
хотіли скористатися нагодою. Це вже коли червоні ради взяли все в свої ру-
ки. Як це було в нашому містечку? П’ять чоловік верховодили в селі. Уночі 
ховалися від людей, а вдень користувалися підмогою червоних загонів, які 
приїздили з міста Полтави. Ці червоні загони, заходячи в село, грабували се-
лян, забирали в них речі, більш-менш цінний одяг, не кажучи про інші цінності. 
Вони ж і репресували тих людей, які, на їхню думку, їм не підкорялися. 

У чому ж полягала та непокора? На село накладався продподаток. Прод-
податок село сплатило, але за продподатком прийшла продразвьорстка. Спла-
тило продразвьорстку – знову новий податок. І так безкінечно. Коли село вже 
не мало чим платити, тоді вибрали людей найбільш поважних і відносно ма-
теріально забезпечених, і поставили їх відповідальними. У число цих залож-
ників попав і мій батько. Одного разу, коли червоний загін приїхав до Старих 
Санжар на такі екзекуції, мого батька заарештували і переправили в ГубЧК. 
Батько вже не повернувся додому. У кінці 1920 року він був розстріляний на 
Холодній Горі в Харкові. Повідомлення про його загибель нам передали пись-
мово вже в 1921 році. Ще перед цим мій молодший брат Євген Мешко опини-
вся в повстанчому загоні в селі Буланному, що недалеко від Старих Санжар. 
Загін очолив Біленький. Євген у якомусь бою був убитий у свої 19 років.* 

Брат Іван**, тікаючи від червоного терору, сам вступив добровольцем у 
Червону Армію, бо іншого способу врятуватися не було. Тим часом нас вигна-
ли з нашого дому – всю родину, матір і двох молодших дітей, у тому числі й 
мене. Ми залишилися без даху над головою. Нас прийняла до себе в свою ста-
реньку хатину бабуся – батькова мати. Згодом Іван з’явився в селі вже з чер-
воним загоном, прийшов до волості як повстанець, як доброволець Червоної 
Армії, і завдяки йому нам повернули нашу хату. 

Ми повернулися в свою хату, але там уже не було чого робити. Ми всі 
розійшлися по Вкраїні хто куди. Я поїхала до Полтави, там працювала, там 
почала своє навчання в середній школі. Потім я вчилася в Дніпропетровсь-
кому в інституті народної освіти (ІНО). 

Життя було дуже трудне. Вічно переслідувана, вічні допити, довідки, що 
я з куркульського роду. Але ж ми за тодішніми мірками не належали до кур-
кулів, навіть до середняків не дотягували. Ця частина України, Полтавщина, – 
не знаю, скільки вона мала тих заможних людей. Це були безземельники, але 
люд промисловий. 

В.Скрипка: Шановна Оксано Яківно, я не хотів перебивати вас, але 
смерть вашого батька – це поширене явище, проти якого протестував Коро-
                                                             
* Євген 1903 р.н., користувався авторитетом серед сільської молоді, і з цієї причини нова 
влада організувала на нього полювання. – Прим. О.Сергієнка. 
** Найстарший, 1901 р.н. – Прим. О.Сергієнка. 
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ленко у відомих листах до Луначарського – про це пишуть журнали «Новый 
мир» № 10 за 1988 рік та «Родина», 1989, № 10. 

О.Я.Мешко: Це було явище абсолютно незрозуміле для людей містечка – 
людей сміливих, обізнаних з військовою справою, але не звиклих до такої фор-
ми врядування: п’ять чоловік якихось покидьків, найбільш нікчемних людей, 
які ночами ховалися, а вдень чинили терор, опираючись на червоні загони з 
Полтави. Вони брали як заложників найбільш заможних і авторитетних. Так і 
мій тато попав – він не один і не останній, що був арештований і розстріля-
ний. Холодна Гора – то українське аутодафе, де стільки людей погинуло. Їх 
розстрілювали і ховали у братській могилі. Без труни, без обряду – так, щоб 
люди не бачили. І невідомо де – могил не насипали. 

В.Скрипка: Мирного життя не було, а потім війна почалася. Як казав 
мені один дід, то не совєцький чоловік, що в тюрмі не сидів. Отож, Оксано 
Яківно, мабуть, треба перейти до найбільш печального і гіркого у вашому 
житті – до арешту. 

МІЖ СМЕРТЮ І ЖИТТЯМ 

О.Я.Мешко: Я була заарештована лютому 1947 року. Заарештована з доб-
рого дива – як украдена. Прямо на вулиці Києва четверо молодчиків у білих ко-
жушках вкинули мене в легкову машину і привезли в республіканське НКВД. 
Я одержала 10 років лише за співчуття до своєї старшої сестри Віри Худенко, 
що її син був у повстанчих загонах у Західній Україні. 

Віра була на той час уже одинока. Заарештовані були її син з невісткою, 
її чоловіка* в облаві взяли без причини, просто так, на Західній Україні опи-
нився і там був заарештований... Вона приїхала до мене, і я хотіла їй допомо-
гти тут улаштуватися. Була вона безпомічна, без якоїсь певної професії. Але 
це теж уже вважалося за злочин, бо я, бачите, прихистила матір повстанця. 
І вона, і я були покарані в одній справі, за пунктом 8 статті 56-ї – терор. Ми 
ніби мали намір убити Микиту Сергійовича Хрущова. Доказів не було, і слід-
чий у кабінеті казав мені так: «Какие доказательства требуются? Нужно, что-
бы вы сами в этом признались!» Коли я казала, що ніколи сама не зможу зі-
знатися в такому безглузді і ніколи не буду допомагати слідчому творити без-
законня, він сказав: «А ми вас до цього змусимо, ви ще у нас попроситеся». 

Двадцять одну добу мене морили безсонням. Двадцять одну добу я витри-
мала не спавши. Жоден лікар не скаже, що це так можливо, але я знаю, що це 
можливо – я це витримала. І ніяких самообмовлень, які мені підсовував слід-
чий Куценко, я не підтвердила.** 

ВІДЛИГА 

Я відбула 10 років ув’язнення. 1956 року, під час хрущовської відлиги, 
справу мою було переглянуто. Мені просто пощастило, що вона потрапила в 
                                                             
* Йому вже було під 70. – Прим. О.Сергієнка. 
** Див про це: О.Мешко. Між смертю і життям. К.: НВП «Ява», – 1991; Оксана Мешко, коза-
цька матір. До 90-ліття з дня народження. К.: УРП, – 1991. – Ред. 
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руки якомусь більш чесному прокурору і він звільнив нас із сестрою Вірою 
від тавра терористів. Я була реабілітована і повернулася на своє місце роботи 
в Київській облспоживспілці. 

Я застала свого єдиного сина Олеся хворим (перший син мій, Євген, за-
гинув десятилітнім у Тамбові під час німецького бомбардування). Мене три-
мала надія вилікувати його. Хотілося також повірити, що засуджене Хрущо-
вим сталінське беззаконня відійшло в минуле назавжди. Я вірила. Але ця моя 
віра була побудована тільки на моєму нерозумінні ситуації: Хрущов будував 
на піску, і це не довго тривало. Хвиля за хвилею наростало беззаконня. Знову 
радянське суспільство ніщо не об’єднувало, крім страху та бажання якось ви-
жити, зберегти себе. Почався період бездуховності, що особливо згубно по-
значалося на молодому поколінні. 

В.Скрипка: Настали 60-і роки. Саме тоді я з вами познайомився. З тих 
пір ви весь час стоїте переді мною енергійною, ініціативною. Оці вечори, де й 
я одного разу виступав (у сільгоспакадемії), вечори поезії наших славних по-
етів-шістдесятників – Василя Симоненка, Миколи Вінграновського, Василя 
Стуса – безперечно, єднали молодь. Але ж ця відлига була справді короткоча-
сна. Це знову закінчилося терором. І ви найбільше постраждали. 

О.Я.Мешко: Ви мені оце згадали справді щасливу смугу мого життя. То-
ді, коли я перебувала в сталінських таборах, я ніколи навіть не думала, що 
повернуся до активного громадського життя і до життя за своїм уподобанням. 
Я вийшла на пенсію, і коли звільнилася від роботи, я не журилася проблемою 
«а что я буду делать», як казали мої ровесники і багато людей, які йдуть на пен-
сію. «Да ведь это уже смерть». 

Я в перший же день свого пенсійного життя поїхала в свої Старі Санжа-
ри. Я пішла тими дорогами, що мені були такі відомі – з Полтави до Старих 
Санжар, через станцію Перещепине, пройшла селом. І я вжахнулася тим змі-
нам, які відбулися з 1920 до 1963 року. Порахуйте, скільки це минуло років, 
коли нам твердили про розвиток, про розквіт сіл і міст. Я глянула на старе 
наше містечко, таке красиве, таке заможне колись – тепер це були руїни! Це 
було гірше, ніж одразу після окупації. Виявляється, що там і німців майже не 
було – вони пройшли десь боком. Село знищила сама влада. Люди тікали з 
села, зі своїх дідівських хат, як від чуми. Хто в Донбас, кого виселили в Сибір, 
хто поїхав на Дніпропетровщину шукати хліба на заводах, хто в Запоріжжя. 
Лишилися одні старі, пристаркуваті, що ходили-блукали по своїх дворищах, 
як неприкаяні. Я таким свого села не могла сприйняти. Навіть чудову будівлю 
«Просвіти», побудовану за проектом відомого архітектора, зруйнували. Каза-
ли, що німці підпалили, а свідки кажуть, що то наші її знищили, коли німці 
брали село. 

Я пройшла нашою дорогою аж до великого цвинтаря, шукала могилки 
своїх дідів, які я дуже добре знала. Цвинтар був такий забутий, ніби там лю-
дей уже й не ховали. Знайшла своїх родичів. Знайшла сусідів. Не пізнавала. 
Усі п’ять церков знищено – каменя на камені не лишилося. Кредитові товари-
ства, млини (вітряні й водяні) – усе було знищене. 

Повернулася зі своїх Старих Санжар і кілька днів жила під враженням 
руїни. А тоді подумала: «Я на пенсії, і щось маю робити. Що я маю робити?» 
Я повинна знайти людей, які розуміють конечну необхідність нашого духов-
ного відбудування. Знайшла людей, прихильних до цієї ідеї, людей, які не 
питали: «Скільки нам заплатять за виступ на вечорі?». Я казала тільки одно: 
«На громадських засадах». І – о, диво! Люди з філармонії, з усіх культурних 
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установ – ніхто й ніколи не відмовився взяти участь. У двадцяти школах Ки-
єва провела ранки й вечори на теми української класики: українська пісня, 
ювілеї Шевченка, Франка, Лесі Українки, Довженка – що за календарем під-
ходило. У науково-дослідних інститутах, клубах, у Клубі трамвайно-тролейбу-
сного управління... 

Це була така жвава робота, я так захопилася, навколо мене було стільки 
знайомих і приятелів, скільки людей хотіли мені допомогти! Я тільки тоді зро-
зуміла радянську дійсність: люди підспудно хочуть іншого, люди хочуть праці 
за своїм бажанням, за своїм уподобанням. 

У роках 1963 – 1968, чи навіть до 1969-го, – це цілих 6-7 років, я побачи-
ла, що Київ живий, що люди спрагли за роботою культурною, духовною, що 
кожному хочеться зробити свій внесок. Я кажу, що це була найкраща пора 
мого життя, коли, мені здається, я компенсувала роки свого вимушеного без-
ділля, казенної роботи за зарплату, за пайку хліба і юшки в алюмінієвій мис-
ці, що я 10 років одержувала в сталінських таборах. 

ПОКІС 1972-ГО 

Я справді в цей час ніби повірила в можливість якихось змін. І для мене, 
щиро кажу, були абсолютно несподіваними арешти 12 січня 1972 року. В один 
і той же день, в один і той же час у містах Києві, Львові, Івано-Франківську, 
Черкасах було заарештовано дуже багато людей, української творчої інтеліге-
нції, людей, які ніколи не говорили про зброю, людей, які ніколи не говорили 
про якісь військові формування чи будь-які організації. Це були люди, які го-
ворили про українську пісню, про українську поезію, про культуру. 

В.Скрипка: Оксано Яківно, в 1972 році, про який ви говорите, усунули 
Шелеста. Мені тоді казали, що на другий день після свого «восшествія на пре-
стол» Щербицький санкціонував тільки в Києві – а ви називали багато міст – 
заарештувати 75 чоловік – це письменники, діячі культури, одне слово, інтелі-
генція. Це злочин, який ні з чим порівняти. Тепер у Німеччині Хоннекера 
віддали під суд, у Болгарії Тодора Живкова. Мабуть, плаче тюрма і за Щерби-
цьким – як ви вважаєте?* 

О.Я.Мешко: Тоді справді було багато чуток у місті Києві. Щодо Щер-
бицького – то він не з’явився сам собою. Щербицького хтось послав. А от Ві-
талій Васильович Федорчук – він приїхав до Києва, ще коли був Шелест. Ше-
лест його не сприйняв. Тоді Москва його кооптувала до Верховної Ради і він 
почав порядкувати.** Арешти відбулися не при Нікітченкові, а при Федорчуку. 
Зараз же після арештів кагебісти розповсюджували чутки: «У нас на списку є 
3000 людей, але щоб наполохати українську інтелігенцію, досить і цих, що 
заарештовано: українці – народ полохливий і до порядку сталінського звичний». 
Сміялися, сміялись у вічі над тою Спілкою письменників і казали про неї зі 
зневагою: «Украйонскіє пісьмєннікі». З такою непошаною до них ставилися. 

І справді, жоден з них не обізвався на захист, скажімо, Івана Світлично-
го, Івана Дзюби та інших. Я сама зверталася до Дмитра Павличка з листом-кло-
потанням за Івана Світличного. Вибрала момент на одному з офіційних вечо-
                                                             
* В.Щербицький зайняв пост Першого секретаря ЦК КПУ в травні, арешти ж розпочалися 
12 січня. – Ред. 
** В.Федорчук призначений головою КДБ при Раді міністрів УРСР у липні 1970 р. 
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рів і підійшла до нього. Він наполоханий, листа перечитав, але підписати йо-
го, звичайно, не підписав. І ви думаєте, який мотив у нього був? Він казав: 
«А я зустрічався з полковником КДБ, і полковник КДБ сказав, що єсть у Іва-
на Світличного склад злочину». Я йому розгнівано відповіла: 

«То ви консультуєтеся з полковником КДБ про добре знаних вам пись-
менників, з якими ви, здається, і в приятельських стосунках були?» Отак скін-
чилися мої клопотання перед Спілкою письменників... Дмитро Павличко тоді 
грав не останню скрипку в Спілці письменників. Ніхто не обізвався на захист. 

ПРАВОЗАХИСТ 

Коли мій син сидів уже в КДБ*, я знайшла йому доброго адвоката, але не 
могла з сином сконтактуватися. А вони призначили йому свого адвоката. Я хо-
тіла того адвоката зігнорувати – то довелося з цим питанням звернутися до 
самого Федорчука. Багато часу минуло, тижнів два чи три, а я все добивалася 
аудієнції. Нарешті в якийсь день мені сказали, що сьогодні він мене прийме. 
Я прийшла зі своєю невісткою**. Кажуть: «Він на похороні Корнійчука, але 
дзвонив відтіля (чи дзвонив, чи вже не пам’ятаю як) і обіцявся вас прийняти – 
чекайте».*** Ми чекали довго, десь із ранку годин до двох. Нарешті нам сказа-
ли: «Прийме вас одну – матір прийме, дружину ні». Невістка була обурена, я 
теж. «Не піти?» – Вона каже: «Не йдіть!» – Я кажу: «Та треба вже піти – хоч 
одна піду». 

Я зайшла до нього. Це був довгий світлий зал-кабінет, із дзеркалами, піа-
ніно стояло, а він за столом сидів з прокурором. Вони мене посадили так, що 
сонце било мені в обличчя. Я мружилася, але впізнала, що це прокурор з на-
гляду за слідчими органами КДБ. Я глянула на нього, відвела очі і стала ди-
витися тільки на Федорчука. Прокурор мене спитав: «А що ж ви мені нічого 
не кажете? Ви ж уже були в мене? Чи ви забули?» – «Ні, я не забула, я пам’я-
таю ще й те, що ви мені сказали. Ви мені сказали, що КДБ – організація авто-
ритетна й об’єктивна. То я встала й сказала, що мені нема чого у вас робити, 
якщо це та організація, на яку не можна поскаржитися. А ви за нею наглядає-
те. То що ви там робите? І тепер я звертаюся тілько до одного Федорчука – я 
надіюся на нього». 

Федорчуку це був такий комплімент, йому було так приємно, він був у 
гарному настрої після ситного обіду на похороні Корнійчука, збуджений і 
червоний від вина. Ще як я входила, він навіть встав і пішов мені назустріч – 
високий, повний такий чоловік із погонами, але без піджака, в голубій сороч-
ці. Я подумала: «Зовсім міліцейська форма. МВС». 

Розмова наша скінчилася так, як воно і повинно було бути – моє про-
хання усунути адвоката Мартиша, а передати справу іншому, з яким я домо-
вилася, не було задоволене.**** 
                                                             
* Олесь Сергієнко теж був заарештований 12 січня 1972 року. – Ред. 
** Звенислава Вівчар, Дзвінка. – Ред. 
*** О.Є. Корнійчук помер 14 травня 1972 року. – Ред. 
**** Адвокат Сергій Макарович Мартиш з Дарницької колегії адвокатів був з новодопуще-
них до політичних справ. Мама його не знала. Але коли я поговорив з ним у кабінеті слід-
чого, то відчув порядну людину. І не помилився: С.М.Мартиш, ознайомившись зі справою, 
несподівано для суду запропонував звільнити мене, за відсутністю складу злочину в моїх 
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Але зустріч ця мені запам’яталася. Поки я розмовляла про сина, то по-
бачила, в чиїх руках опинилися органи КДБ. Це була людина дуже обмежена, 
самовпевнена і жорстока. Коли я вийшла і зустрілася з невісткою, то вона 
глянула на мене і спитала: «Що з вами?» Кажу: «Пропали, Дзвінко, всі про-
пали!» 

Так воно й сталося: усі були засуджені без вини й провини. Трошки, 
може, дивно було, що стільки опинилося за ґратами квіту нашого, але ніхто 
не протестував у спосіб мовчання, непідписування протоколів. То ще не був 
той час. Ще вони не визріли до того. Ще вони думали, що хороша, порядна 
розмова може бути вислухана і з неї можуть зробити правдиві висновки. Але 
в КДБ все вже було заздалегідь визначено, всім строки визначені. Всі вони 
були засуджені. Я намагалася бути на кожному суді, та нас не пускали, суди 
були закриті. Ми ходили там побіля суду – нас і звідтіля міліція проганяла, 
навіть у приймальню не пускали. 

В.Скрипка: А пам’ятаєте, Оксано Яківно, ще ви зверталися до Михайла 
Стельмаха, і він на депутатській бумазі написав клопотання до Голови Вер-
ховного Суду України? Чим це закінчилося? 

О.Я.Мешко: Уявіть собі: я, пройшовши через роки безправ’я і беззакон-
ня, – я ще хотіла вірити і я ще вірила, що чимось можна допомогти заарешто-
ваним! Я зверталася, куди тільки можливо було, клопотала за свого сина. За-
вдяки вам, здається, я потрапила до Стельмаха. Він мене прийняв дуже при-
хильно. Вислухавши мою справу, він пройнявся співчуттям до мене і написав 
на тому державному бланку своє клопотання за мого сина Сергієнка Олекса-
ндра Федоровича. Що той Сергієнко не вчинив ніякого злочину, що вся спра-
ва пошита білими нитками. Навіть їхній адвокат – і той на суді казав, що нема 
в Сергієнка складу злочину, його треба звільнити прямо сьогодні з-під варти. 
Оця заява адвоката вселила в мене надію, що я можу допомогти своєму сино-
ві Олександрові клопотаннями, і я взялася до цього так щиро. До Стельмаха я 
не знала, що таке депутат, які його функції. Не вірячи урядові, я ніколи і не 
вникала в його структуру. Але про Стельмаха як письменника я думала: це ж 
для них авторитет! 

В.Скрипка: Він тоді був уже Героєм соціалістичної праці, лауреатом 
Ленінської премії і навіть головою Ради Національностей Верховної Ради СРСР. 

О.Я.Мешко: Так. Він щиро, як письменник, зрозумів, що я перед ним 
викладаю чисту правду – злочину в Олександра мого не було. Він написав на 
тому державному бланку клопотання. Сам же його й переслав. Клопотання 
пішло, але він потім ще сказав таке: «Я переговорю з Якимчуком». То був го-
лова Верховного Суду УРСР. У нього були прийомні дні. Стельмах пішов у 
той прийомний день до Якимчука. Першого разу він його не прийняв, але 
другого разу сам телефоном закликав Стельмаха до себе на візит. Той поїхав. 
Я зателефонувала до Стельмаха про результати і почула таке: «Я говорив з 
Якимчуком. Якимчук розказує, як же паскудно поводиться ваш син у таборі». 
Я спитала: «А як би, опинившись за ґратами без вини-провини, поводилися б 
ви? І хіба його поведінка в таборі має відношення до справи? Його ж засу-
                                                                                                                                      
діях. За це КДБ позбавив його допуску до політичних справ. Коли в 1978-79 рр. фабрикува-
ли кримінальну справу про опір міліції проти В.Овсієнка, мама порадила йому цього захис-
ника. С.Мартиш домагався звільнення підсудного за відсутністю складу злочину і пору-
шення справи проти «потерпілого» міліціонера В.Славинського. Знову мав клопіт з КДБ. – 
Прим. О.Сергієнка. 
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джено за те, чого не було. Ідеться про перегляд судової справи». Стельмах 
сказав мені: «Я не можу вам нічим більше допомогти». 

Я поклала трубку. Стривожена, здивована, обурена, я навіть забула гама-
нець зі своєю убогою пенсією. Ця розмова повернула мене до забутого, дав-
нього, що я передумала там, у таборі, і що я хотіла забути після своєї реабілі-
тації, бо я хотіла повірити в добро. Я зрозуміла: немає добра у цієї влади і 
немає людини, яка може допомогти перед цим тоталітарним, жорстоким ре-
жимом. 

Розчарована, але не безнадійна, шукаю шляхів захисту. Вже немає тої ві-
ри, що ще щось допоможе, але для себе самої хочу перевірити, чи можна, чи 
треба вірити. 

Мій депутат Патон*. Люди ходять до своїх депутатів з квартирним пи-
танням, з розлученнями, ще якимись. А в мене таке питання, що ніби й не со-
ромно йти до депутата: я захищаю свого сина, що опинився за ґратами, не ма-
ючи складу злочину. Сказала людям: буду йти до Патона. Люди на мене аж 
зацитькали: «Та що ви! Патон вам може помогти? Адже Патон дав наказ по 
Академії Наук звільнити кілька людей з інститутів мовознавства, фольклору – 
людей, яких йому підказало КДБ звільнити!» 

В.Скрипка: Оксано Яківно, то була ціла чистка. Якби всіх тих звільне-
них з Академії зібрати, то можна було б набрати другу Академію. Мене тоді 
звільнили з Інституту фольклору та етнографії імені Рильського, і Тамару 
Гірник. З Інституту літератури звільнили і Юрія Бадзя, Михайлину Коцюбин-
ську, Віктора Іванисенка. Не кажучи вже про Інститут філософії – там Василь 
Лісовий, Євген Пронюк, Інститут історії – Ярослав Дзира, Інститут археології – 
Михайло Брайчевський... Це страшна сторінка. Рукою Патона водила «black 
hand» – чорна та ще й, може, якась волохата рука. Це ще треба окремо дослі-
дити... Прошу далі. 

О.Я.Мешко: Але я йду до депутата. Депутат приймає – де ви думаєте? – 
В університеті. У нього сидить двоє людей. Сідаю в чергу. Ті двоє чоловіків – 
чи то вони контролюють депутата, я не знаю, але вони мені не сподобалися. 
Я вирішила, що буду говорити лише з депутатом. Я прийшла вся в чорному – 
тоді я так ходила. Патон мене прийняв прихильно. Запросив сісти. Вислухав 
мене уважно. Ті два чоловіки, що сиділи тут близько, кидали якісь несхвальні 
репліки щодо моїх пояснень про невинність мого сина. Патон давав їм сигнал 
мовчати: він уважно вислухав мене і спитав: «Я хотів би вам помогти. Але 
чого б ви хотіли?» – «Я небагато від вас хочу, товаришу депутате. Я тільки 
хочу, щоби ті три роки тюрми, які присудили моєму синові закритим судом у 
таборі, були зняті. Адже він був засуджений до 7 років табору і 3 років за-
слання, а з табору його закритим судом перевели в адміністративному поряд-
ку на 3 роки до тюрми. А 3 роки тюрми – це той термін, який давали за вбив-
ство, за ґвалтування, за найгірші злочини! Я буду просити вас, – звертаюся до 
Патона, – щоби зняли з нього ці три роки тюрми, що є кричущим порушен-
ням радянського законодавства. Я не прошу, щоб ви мені допомогли пере-
глянути його судову справу чи зменшити строк його покарання за вироком – 
я прошу тільки цього!» Він сам, тут же, власноручно написав клопотання до 
Пермського обласного суду. Подав мені до рук і каже: «Найкраще буде, як від-
правите це самі». 
                                                             
* Борис Євгенович, академік, Президент АН УРСР. – Ред. 
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Я вийшла окрилена: я знайшла людину, якій можна вірити, людину, яка 
може допомогти! Але ви думаєте, що Президент Академії Наук України був 
авторитетом для радянської авторитарної держави? Ви думаєте, що хтось 
прислухався до його клопотання? Це клопотання пустили звичайним бюрок-
ратичним шляхом, пропало воно безслідно і потрапило десь у кошик. Не зня-
ли того засудження на три роки! Але коли я розповідала про це людям, які 
знали Патона по Академії Наук, то вони дивувалися з такого прийому. А тоді 
хтось сказав: «О-о-о! Ви знаєте, чому це трапилося? У нього якраз тоді помер-
ла мати. Вона, мабуть, була такого віку, як ви». Отже, всім людям не чужі люд-
ські почуття, але тільки у хвилини, коли це їх особисто торкається. 

Я послала патонівського листа, а тимчасом поїхала в Москву до компози-
тора Дмитра Кабалевського. Він був обраний депутатом від Пермської округи, 
а мій син був у таборі, що знаходився в Пермській області. Д.Кабалевський – 
людина авторитетна, гуманна, його знають багато людей, він користувався чи-
стою любов’ю громадян. Прийняв мене композитор двічі. Перший раз був сам, 
а другий раз у присутності дружини. То була приємна зустріч, гарне вражен-
ня залишилося також від його дружини – доброї, щирої людини. Він теж на-
писав своє клопотання на бланкові і сам його відіслав. Ще й пообіцяв таке: 
«А я ще спробую це зробити через голову Верховного Суду СРСР. Це, можли-
во, буде дійово». 

Так само воно скінчилося, як і з Патоном. Тобто наші депутати не мають 
у влади ніякого авторитету, ніякого впливу. Це люди, які обиралися для по-
казу, для обману громадян. Вони були безсилі. Сам Дмитро Кабалевський 
пробував говорити з головою Верховного Суду – але це скінчилося нічим. 
Так що не змогла я допомогти своєму синові. 

У мене був іще один шанс. Це Іван Дзюба. Чому саме Іван Дзюба? Бо в 
мого сина не було ніякого злочину. Йому інкримінували авторську співпра-
цю над твором Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Це комічно: 
сам автор це заперечував. Щоб інкримінувати Сергієнку авторство, досить 
було того, що, читаючи цей твір, який друкувався в квартирі Зиновії Франко, 
Олександр на 33-й сторінці зробив помітки олівцем. Сама Зиновія Франко 
сказала йому, що Іван Дзюба просив: «Усіх, хто буде читати і матиме якісь 
критичні зауваження чи якісь доповнення, я дуже прошу, нехай сміло пишуть 
на цьому примірнику». А ще ніби він саму назву скоректував. У який спосіб? 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?» – не було «чи русифікація», а щось інше, 
не можу пригадати. Олесеві не сподобалося, він закреслив те слово і написав 
«чи русифікація». Таким чином, сама назва набрала іншого, більш гострого 
характеру. І на 33-й сторінці зробив якісь зауваження. Цей примірник збері-
гався в Івана Дзюби. Це був перший примірник, він зберігав його в себе. За-
уваження Сергієнка – може, не всі – він вніс у наступні примірники своєї 
праці.* 

Сергієнко вимагав, щоб Івана Дзюбу викликали до суду як свідка, оскі-
льки це були чисто читацькі зауваження, не було підстав розцінювати їх як 
співпрацю. Тоді б зовсім не було за що порушувати ту справу. Івана до суду 
                                                             
* Справа була так. Завітавши пізно ввечері до З.Франко разом з Надією Світличною, сест-
рою Івана Світличного, тодішньою моєю дружиною, і заставши її за вичитуванням друкар-
ських помилок, я взявся до читання вступу – звернення до ЦК КПУ, що стосувалося ареш-
тів і сучасної національної політики КПРС на Україні. Саме примітки до цього розділу, які 
І.Дзюба знайшов слушними і ввів їх до тексту, не питавши автора, мені й інкримінували. 
Ніяких змін до назви я не вносив. – Прим. О.Сергієнка. 
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не покликали. Як відомо, Іван Дзюба був засуджений на 5 років і помилува-
ний, звільнений з-під варти. Багатьом людям інкримінували «Інтернаціона-
лізм чи русифікацію». Люди пішли з великими строками – а Іван опинився на 
волі. Я звернулася до Івана і саме цим його дорікнула. 

Ми домовилися по телефону і зустрілися біля метро «Більшовик». Че-
каючи, я думала, як я зустрінуся з Іваном Дзюбою. Скажу, що я не люблю 
його більше, не шаную... Не так: я більше не шаную того Івана Дзюбу, якого 
я дуже любила до його каяття. Холодно. Я ховалася там у метро за вікном, 
бачила, що якісь люди за мною стежать – я не звертала уваги. А коли завба-
чила, що йде Іван, я вийшла з приміщення метро. Ми зустрілися. 

Івана я знала – Іван був високий, з гарно поставленою головою, гордою 
такою осанкою. А тут я глянула: це Іван Дзюба, але щось у ньому змінилося, 
в його ході, в його манері триматися, в його похиленій голові. Іван ходив під 
тяжким відчуттям свого відступництва. Воно наклало на нього печать. Ми 
ходили з ним довго, ми не сиділи, бо я бачила, що за нами ходять. Ще й спи-
тала: «То за вами?» А він каже: «Я думаю, що то й за вами, але не звертайте 
уваги». Ми довго ходили і говорили. Я йому й розповідала, і дорікала, і звер-
талася до нього без сліз, але тими словами, якими звертається мати в час сво-
єї материнської розпуки. (Плаче). Іван добрий, Іван прекрасний – я його люб-
лю. З тої зустрічі я йому простила. (Плаче). 

Ми зустрілися за кілька день. Іван написав гарного листа на захист Оле-
ксандра Сергієнка. Його клопотання було таким, яке міг написати Іван. Воно 
було і сміливе, і щедре, і вмотивоване. Я теж написала до Верховного Суду, 
послала і лист Кабалевського, і лист Стельмаха, і лист Патона, і лист Івана 
Дзюби. То були такі матеріали, що справді треба було їх розглянути. Хоч од-
ну справу, вибірково, що за їхнім законом належиться. Але ніхто тої справи 
не розглядав. Усі ті матеріали десь осіли в них. Але Іванові Дзюбі, як він ска-
зав, цього на вид ніхто не поставив. 

Отака ілюстрація нашого правосуддя. Я не кажу, що це єдиний випадок, 
але це один із тих характерних, кричущих порушень законності. Усе було в 
руках КДБ і безправного суду. Нема вже того судді, що судив мойого сина, 
немає й того прокурора в живих – молодими й здоровими чомусь вони віді-
йшли з життя. Чи то кара Божа, чи то вони мали злочини на своїх душах, які 
не давали їм спокою... Я схильна думати, що то було їхнє внутрішнє каяття, 
до якого вони самі собі не признавалися, але воно відбилося на їхньому коро-
ткочасному житті. 

УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНКСЬКА ГРУПА 

В.Скрипка: Оксано Яківно, а коли ж вони за вас узялися? 
О.Я.Мешко: Я їм ніколи не подобалась. Я їм не подобалася ще тоді, ко-

ли влаштовувала ті вечори. Вони мене знали з того часу. Але ще більше я їм 
не сподобалася тоді, коли докладала зусиль до перегляду справи сина. Спра-
ва в тому, що я ще звернулася до трьох адвокатів – ленінградського, москов-
ського та до двох київських. Я хотіла, щоб ще й адвокати ознайомилися зі 
справою сина. Але вони не давали справи. Адвокати турбували їх, вимагали 
справу до перегляду. Я їм страшенно надокучила. Пішла така поголоска, що 
мене мали заарештувати тоді, коли й усіх арештували. Але не арештували – 
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було незручно, що то мати й син. Я не знаю, чи то правда. Думаю, що непра-
вда. Вони ближче зі мною познайомилися вже після того. 

В.Скрипка: Оксано Яківно, вибачте, що переб’ю. А не допекло їм запо-
чаткування Української Гельсінської Групи і ваша участь у ній? 

О.Я.Мешко: Я справді була заарештована за участь в Українській гро-
мадській групі сприяння виконанню Гельсінських угод. Формально за це. 
Вирок, який я мала, був на 12 аркушах написаний, дуже великий, і такий ане-
кдотичний, що якби його опублікувати зараз, то це була б прекрасна ілюст-
рація безголов’я нашої юридичної системи. Ще до заснування Української 
громадської групи, після моїх клопотань та відвідин Стельмаха, Патона, Ка-
балевського, Івана Дзюби, вони стали навідуватися до мене частіше – то з 
трусом, то щоб скласти якийсь протокол дізнання. Я відмовлялася з ними го-
ворити, а потім побачила, що я власне під домашнім арештом! Я не можу ні-
куди вийти! Мене хапають, саджають у машину, везуть на особистий трус, на 
трус мого помешкання... Я під домашнім арештом! А тут ще й хвороба: запа-
лення легенів. Вони щоденно до мене приїжджають – самі чи з лікарем при-
їжджають. Я їм не відчиняю двері – вони приїздять з лікарем. Я відчиняю лі-
кареві – а вони входять самі. Я тоді звернулася до прокуратури, що розглядаю 
таке становище як домашній арешт і прошу звільнити мене від такого тиску. 
До мене додому прийшов прокурор Тулін. У його присутності зняли з мене зі-
знання (бо я не хотіла їм самим такого зізнання давати). Прокурор сказав: «Ви 
вільні». І їм при мені сказав: «Припинити оце все». 

Таким чином я почула себе звільненою. Але я вже була така розлючена, 
так настроєна на бойовий настрій: змагатися, змагатися, не зважаючи ні на 
що, ні перед чим не зупиняючись. 

До мене прийшов у 1976 році, восени, Руденко Микола Данилович зі 
своєю дружиною. Прийшов з пропозицією вступити до Української громад-
ської групи сприяння виконанню Гельсінських угод. «А решта Групи хто?» – 
питаю. – «Оце я, а ви будете друга». – «Але ж, – кажу, – а хто ж тоді буде но-
сити передачі моєму сину і посилати йому посилки?» – Руденко здивувався, 
але без сміху сказав мені: «Боже, Оксано Яківно! Ви така залякана, що поду-
мали, що нас можуть арештувати! Але ж наша Українська громадська група – 
вона буде заснована на Гельсінкських угодах, які укладені 1 серпня 1975 року». 

В.Скрипка: Оксано Яківно, ви і з Сахаровим зустрічалися в тій справі? 
Чи то вже пізніше? 

О.Я.Мешко: То вже пізніше. От я сіла і задумалася. Кажу: «Нас тілько 
зараз двоє». – «Нас буде більше, Оксано Яківно, не бійтеся, що нас двоє! Ми 
тільки складаємо з вами серцевину. Нас буде більше». – Кажу: «Але ви знаєте, 
що всі ми потім будемо 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, товариш Руденко, захищаючи свого 
сина і стикаючися з нашими державними, судовими інституціями, з юстиці-
єю, переконалася, що це те ж саме – ми будемо заарештовані. Але я вам хочу 
сказати – не смійтеся – я не боюся, що буду заарештована. Бо мені навіть кра-
ще, щоб я була заарештована. Бо мені жити тепер тяжко. Я не можу більше 
так жити». 

Я згодилася. Я була друга. Ми заснували Українську громадську групу. 
Перших нас, сміливців, було десять чоловік. Це були Микола Данилович Ру-
денко, я, Микола Матусевич і Мирослав Маринович, Ніна Строката, Левко 
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Лук’яненко, Іван Кандиба і генерал Петро Григоренко – як московський ко-
ординатор нашої Групи. 

В.Скрипка: А Олекса Тихий пізніше? 
О.Я.Мешко: Ні, Олекса Тихий тут же, і Лук’яненко – це нас 10 чоловік 

було на початку. Двоє було в засланні – Кандиба і Строкатова під адміністра-
тивним наглядом без права виїзду і без права виходу з дому з 9 години вечо-
ра до 7 години ранку. Тихий – у Донбасі, Лук’яненко в Чернігові, ми з Руден-
ком у Києві, і ще приєднався до нас Олесь Бердник. Оце якраз нас 10 чоловік. 
Олесь Бердник за рахунком був третім. Потім були Тихий і Лук’яненко, далі 
Матусевич і Маринович, далі Кандиба і Строкатова. 

Я свої обов’язки щодо сина поділила зі своєю невісткою в такий спосіб: 
ти доглядаєш свого маленького сина – я клопочуся своїм великим сином. Ня-
ньки йому не треба – його там добре нянькують, а все інше, що треба, я беру 
на себе. Іншого шляху в мене вже нема. 

Оце тут я справді стала на шлях боротьби. Це була боротьба незвичайна. 
Це була перша в нашій історії легальна боротьба. Ми в своїх правозахисних 
документах – бо основна наша ідея: захист прав людини і захист прав нації – 
покликатися на Прикінцевий Акт Гельсінкської наради і офіційно розсилати 
урядам 34-х країн і 35-й – радянському урядові. Це була перша нагода, яку не 
можна було зігнорувати, на яку не можна було не опертися. Це була нагода 
на підставі прийнятих ними міжнародних правових документів боротися з 
ними. Вони ж самі дали цей козир нашій демократичній асоціації. 

В.Скрипка: Оксано Яківно, ви говорили про пресбюлетені, які розсила-
лися в 34 країни та в СРСР від Гельсінкської Групи. Який ефект вони спри-
чинили? 

О.Я.Мешко: Наші меморандуми, декларація, інформації про стан речей 
на Україні у сфері прав людини ставали відомими не лише в межах Радянсь-
кого Союзу, бо ми зверталися з цими документами не лише до радянського 
уряду, але й пересилали їх через посольства всім країнам – членам Гельсін-
ського форуму. Радіостанції світу передавали ці матеріали в ефір, популяри-
зуючи їх. Група стала дуже відомою в світі, незважаючи на те, що вона була 
дуже невеличка. Нас перших було 10 чоловік. Перші п’ять, шостий Бердник, 
були позбавлені можливости працювати, бо були заарештовані. Сьомий Гри-
горенко – опинився за кордоном. На волі, умовно кажучи, залишалося троє – 
я, Іван Кандиба під наглядом у Пустомитах Львівської області, Ніна Строка-
това під наглядом у Тарусі Калузької області – без права виїзду. Адміннагляд 
передбачав і час їхнього перебування у приміщенні: вони з 9 години вечора 
до 7 години ранку не мали права вийти зі свого помешкання. 

Отже, я одна стояла як на белебені, як більмо в оці КДБ, і штурмувала.* 
                                                             
* (Ось хроніка втрат, які пройшли через серце Оксани Яківни – арешти членів Групи та близь-
ких до неї людей: 
5 лютого 1977 – Микола Руденко (Київ) і Олекса Тихий (Донеччина) 
2 березня 1977 – Василь Барладяну (Одеса) 
23 квітня 1977 – Микола Матусевич і Мирослав Маринович 
22 вересня 1977 – Гелій Снєгірьов 
8 грудня 1977 – Петро Вінс 
12 грудня 1977 – Левко Лук’яненко (Чернігів) 
15 лютого 1978 – Петро Вінс (вдруге) 
8 грудня 1978 – Йосиф Зісельс (Чернівці) 
8 лютого 1979 – Василь Овсієнко (Житомирщина) 
6 березня 1979 – Олесь Бердник 
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Я зазнала страшного натиску від органів. Постійні труси, ловили мене 
на вулиці, примусово саджали в машину, везли до КДБ, знімали з мене до-
пити і намовляли мене облишити цю справу, попереджаючи, що скінчиться 
це погано. Але я вже в той час позбулася страху. Я вже не тільки нічого не 
боялася, але я вважала, що це мій громадянський обов’язок, моє призначення, 
оскільки я за своїм віком опинилася ніби в найкращому становищі. Але то я 
собі тільки так думала...** 
                                                                                                                                      
9 березня 1979 – загинув Михайло Мельник (Київщина) 
6 липня 1979 – Петро і Василь Січки (Долина Івано-Франківської обл.) 
6 серпня 1979 – Юрій Литвин (Київщина) 
3 жовтня 1979 – Петро Розумний (Дніпропетровщина) 
23 жовтня 1979 – Василь Стрільців (Долина Івано-Франківської обл.) 
23 жовтня 1979 – Микола Горбаль 
15 листопада 1979 року – Ярослав Лесів (Івано-Франківщина) 
29 листопада 1979 – Віталій Калиниченко (Дніпропетровщина) 
1 січня 1980 – видворений Володимир Малинкович 
20 лютого 1980 – Ганна Михайленко (Одеса) 
12 березня 1980 – Зіновій Красівський (Моршин на Львівщині) 
12 березня 1980 – Ольга Гейко-Матусевич 
2 квітня 1980 – Вячеслав Чорновіл (Якутія) 
11 квітня 1980 – Іван Сокульський (Дніпропетровщина) 
14 травня 1980 – Василь Стус 
30 червня 1980 – Дмитро Мазур (Житомирщина) 
1 липня 1980 – Григорій Приходько (Дніпропетровщина) 
Після ув’язнення 13 листопада 1980 року Оксани Мешко «вишкребли» решту: 
23 березня 1981 – Іван Кандиба (Львівщина) 
15 серпня 1981 – Раїса Руденко 
3 грудня 1981 – Михайло Горинь (Львів) 
2 вересня 1982 – Зорян Попадюк (Актюбинська обл., Казахстан) 
21 жовтня 1983 – Валерій Марченко 
29 листопада 1985 – Петро Рубан (м. Прилуки на Чернігівщині) – Прим. Ред.) 
** (Ось хроніка лише деяких обшуків та затримань: 
5 лютого 1977 – обшук у справі М. Руденка та О. Тихого за санкцією прокурора м. Москви; 
12 червня 1977 – побачення з сином (разом з невісткою Звениславою Вівчар) у таборі ВС-
389/36 у с. Кучино Пермської обл. Особистий обшук до і після побачення; 
січень 1978 – обшук і допит; 
9 лютого 1978 – обшук у справі Л.Лук’яненка; 
14 лютого 1978 – 5-годинний допит і попередження про кримінальну відповідальність згід-
но з указом Президії Верховної Ради СРСР від 25 грудня 1972 року; 
17 червня 1978 – О.Мешко зняли з автобуса, яким їхала на суд Л.Лук’яненка в Городню, і 
відправили назад до Києва; 
3 листопада 1978 – збройний напад на О.Мешко; 
18 листопада 1978 – затримання і обшук (разом з Ольгою Орловою-Бабич) у с. Леніне (Ста-
вки) на Житомирщині, де відвідали Василя Овсієнка; 
6 – 7 березня 1979 – обшук. Обшукали також Грицька Міняйла, Володимира Малинковича, 
Клима Семенюка, Ольгу Лелюх, які відвідали О.Мешко; 
12 квітня 1979 – затримання й обшук у Серпухові під Москвою, коли поверталася від Ніни 
Строкатої; 
7 серпня 1979 – обшук Оксани Мешко, Василя Стрільціва, Михайла Луцика та Стефанії Пе-
траш-Січко в її домі в м.Долина Івано-Франківської обл.; 
8 серпня 1979 – видворення О.Мешко зі Львова; 
22 лютого 1980 – обшук у справі Ганни Михайленко; 
12 березня 1979 – обшук; 
13 червня 1980 – допит у справі В.Стуса і запроторення до психлікарні на 75 діб; 
12 жовтня 1980 – останній обшук; 
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Матеріали Групи, як мені стало відомо, коли я опинилася за кордоном, 
таки доходили до своїх адресатів. Закордонна діаспора видала кілька томів 
цих матеріалів, вони там зберігаються, тільки немає можливості їх перевезти, 
щоб вони стали відомі нашому читачеві.* 

В.Скрипка: Очевидно, це не позначилося на діяльності Групи? Чи й 
дуже? 

О.Я.Мешко: Уявіть собі, що матеріали йшли безперервним потоком і 
підписувалися так: «Українська громадська група сприяння виконанню Гель-
сінських угод. Вірно. Мешко». Тобто я підписувала їх як секретар, а люди вже 
були за ґратами. Були люди, яких я вже просто боялася оголошувати в ефірі, 
боялася легалізувати їхню участь і роботу в Групі. Таким був Юрій Литвин, 
пізніше Василь Стус. Ще в якийсь період Михайло Горинь, Зеновій Красівсь-
кий. Були й симпатики – покійний Михайло Мельник. Він покінчив з собою... 
Цю постать треба нагадати, гріх не сказати... Це була людина, яка всією ду-
шею належала до нас, але боячись такого швидкого фіналу, як арешт, чи пси-
хологічно не була готова до нього... Він допомагав різними інформаціями. 
Збирати інформацію про порушення прав людини було важко. Для цього по-
трібен був час і потрібні були відповідні умови. Він дуже багато мені допо-
магав з одною умовою – не легалізувати його працю. 

8 березня 1978 року був зроблений трус у кількох помешканнях наших 
симпатиків, людей, які відвідували мене. А за моїм домом пильно стежили: 
хто приходив, того брали на замітку. Трус 8 березня був у тому числі у Бро-
варах у Мельника Михайла. У нього забрали багато матеріалів у 12 журналах 
і збірку його поезій. Це його творчість кількох років. Це хроніка подій, які 
відбувалися на його очах. Після трусу він зрозумів, що скінчиться це арештом, 
що вся його робота загинула, бо відтіля вже повороту не буває. Він покінчив 
життя самогубством у себе вдома в льоху.** 

Отже, ціна тих наших матеріалів була дуже висока. У написанні їх брали 
участь Юрій Литвин і Василь Стус. Василь Стус узяв найактивнішу участь у 
Групі. Ще будучи на засланні в Магадані, звичайно, знав про її появу і про її 
діяльність, розумів і схвалював її, вбачав у ній здорове раціональне зерно. 
Він ще звідтіля писав листи до своїх друзів у Київ, звертався до них за допо-
могою, совістив їх, що вони стали осторонь. Так, він звертався з листом і до 
                                                                                                                                      
13 жовтня 1980 – затримання і запроторення до психіатрички. – Прим. Ред. 
* (О.Я.Мешко має на увазі принаймні ці видання: Український правозахисний рух. Доку-
менти й матеріяли Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсінкських 
Угод. Передмова Андрія Зваруна. Упорядкував Осип Зінкевич. Українське Видавництво 
«Смолоскип» ім. В. Симоненка. Торонто – Балтимор. 1978. 478 с.; The Persecution of the 
Ukrainian Helsinki Group. Human Right Commission. Word Congress of Free Ukrainians. Toronto. 
Canada. 1980. 66 р.; Інформаційні бюлетені Української громадської групи сприяння 
виконанню гельсінкських угод. Упорядкував Осип Зінкевич. Післяслово Ніни Строкатої. 
Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка. Торонто – Балтимор, 1981. 200 с.; 
Українська Гельсінкська Група. 1978 – 1982. Документи і матеріяли. Упорядкував і зреда-
гував Осип Зінкевич. Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка. Торонто – 
Балтимор. 1983. 998 с.. В Україні вже видано збірку цих документів: Українська Громад-
ська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: Документи і матеріали. В 4 то-
мах. Харківська правозахисна група; Упорядники Є.Ю. Захаров, В.В.Овсієнко. Харків: Фо-
ліо, 2001. Разом 794 с. – Прим. Ред. 
** Ці обшуки у Михайла Мельника були 6 та 9 березня 1979, а не 1978 року, в селі Погреби 
під Броварами. Уночі проти 10 березня М.Мельник наклав на себе руки, залишивши запис-
ку, що не хоче накликати біди на своїх доньок та дружину. – Ред. 
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Світлани Кириченко, до Михайлини Коцюбинської, до друзів з науково-до-
слідних інститутів, до інженерів і науковців. І коли повернувся додому після 
заслання – ніхто в Групу не вступив. Але він узяв у ній найактивнішу участь. 
Найперше захищав тут Юрка Бадзя, їздив з його дружиною Світланою Кири-
ченко в Москву. Цим накликав на себе біду від КДБ. Він включився так енер-
гійно й завзято, як то властиво характеру цього максималіста. 

Я дуже боялася за Василя, бо це вже було після арешту Юрія Литвина*. 
Так що безсумнівно, що його чекав другий строк, і як рецидив – 15 років. 10 
ув’язнення і 5 заслання. Так воно й трапилося. Він був заарештований у тра-
вні**, після Юрія Литвина. Але Юрій Литвин, котрий знаходився в цей час у 
виправно-трудовому таборі (яке вони називали «учреждением») у Бучі під 
Києвом, – він і відтіля зумів налагодити зв’язок, присилав матеріали до Ва-
силя Стуса. Якась частина, зокрема, його уявна розмова з Брежнєвим під за-
головком «Если Бога нет, все дозволено» – вона таки за кордоном є, вона там 
опублікована***. Були й інші матеріали. Я знаю, що щось дійшло, але не все, 
бо Василь Стус мусив його спалити, коли побачив, що за ним уже «хвости» 
ходили впритул і що арешт чи трус неминучий. Трусу він ждав, до арешту 
був готовий. Якось Василь Стус казав мені: «Ну що ж – заарештують мене і 
вас – і вже все, немає більше кому передати естафету». 

Тиск на мене чинився страшний – мабуть, саме тому, що не хотіли мене 
арештовувати. Незручно, мій вік на заваді стояв. Але зупинити мене вже треба 
було обов’язково. Розрахунок був на те, що жінка забоїться. І одного разу – та-
ки в 1978 році, це було десь перед жовтневими святами, чи не 5 жовтня****, – 
до мене надійшов чоловік у плащі совіцького типу: «Я до Ольги Яковлевны». – 
Кажу, що тут такої нема. – «Я к вам!» – «Так я не Ольга Яківна, я Оксана Яків-
на». – «Так я к Оксане Яковлевне». – «Звідки ви?» – «Из Москвы». – Кажу: «Зай-
діть». – Подумала: треба прийняти, бо таке бувало, що приїздили до мене з 
різних міст. Думаю, може в якійсь серйозній справі. 

Я запросила його до кухні, а сама хотіла взяти ключі від кімнати, що бу-
ла зачинена на замок. Я тільки стала на двері, як раптом чую – він насунув на 
мене всім своїм тулубом у спину і схопив за плече моцно рукою. Я з обурен-
ням – ще з обуренням, ще без страху – обернулася до нього, а він у цей час з-
під плаща витяг револьвер системи «кольт» – великий! чорний! – і прямо на-
ставив мені до живота: «Деньги!» – прошепотів. Я хвилину мовчала. Оніміла, 
потім скрикнула: «Гроші?! Е-е, це КДБ! Бо всі знають, що в мене грошей не-
має. За грішми до мене не прийдуть!» І стала кричати. 

На моє щастя, моя квартирантка – навпроти кімната – почула, відчинила 
двері і наткнулася прямо на цього чоловіка. Отже, ми троє сплелися в одну 
масу. Я стою впівповороту до нього, він животом упирається на мене, а вона 
на нього. Я кричу: «Тоня, нас грабують!» Вона вискочила і давай кричати на 
вулиці. А в той час, коли він відпустив моє плече, – вікно в моїй кімнаті було 
відчинено в сад – я випурхнула пташкою, а він лишився сам у кімнаті. Я ви-
                                                             
* 6 серпня 1979 року. – Ред. 
** 14 травня 1980 року. – Ред. 
*** Див.: Українська Гельсінкська Група. 1978 – 1982, с. 394- 404; Юрій Литвин. Люблю – 
значить живу. Публіцистика. Упорядник Анатолій Русначенко. – К.: Видавничий дім «KM 
Academia», 1999, с. 81-87; Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсі-
нкських угод: Документи і матеріали. Т. 4, с. 95 – 100 
**** 3 листопада. – Ред. 
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скочила, щоби перескочити до людей. У мене, як вам відомо, приватний бу-
динок, обнесений невисоким парканом. Думаю, я перескочу до сусідів через 
паркан. Я так могла зробити, але цей страх, цей жах, що ви не кажіть – чор-
ний «кольт» – він зробив своє враження, бо можна було мене якщо не стріля-
ти, то вдарити по голові. І я ж розуміла, що прийшли до мене не бавитися зі 
мною, а зробити мені шкоду. Нарешті, могли мене просто злякати. Я перед 
цим перенесла інфаркт, у мене міг бути інсульт, міг бути інфаркт. 

Я таки була налякана, але не настільки налякана, щоб не захищатися. 
Я бігла по саду, перескочити через паркан не змогла, заскочила у свою вре-
м’янку. Квартирантка моя, вже друга, за той час теж вискочила на вулицю, 
вони вдвох там кричали. А я замкнула двері, притиснулася до них – серце сту-
кає... Чути, дитина в колисці кричить... Здавалося, я так довго простояла. У дворі 
тихо. Коли я вже відчинила двері і вийшла на вулицю, за хвіртку, то там сто-
яли мої квартирантки, навпроти двоє сусідів стояло. І сусід мій, таксист, також 
дивом дався: він запримітив номер таксі, яким приїхав цей чоловік. Це був 
номер Київського таксопарку*. Це чисто професіональна пам’ять. Вони бачи-
ли, як він вийшов з хати. Він нічого в мене не взяв. Ні до чого не доторкнувся. 
Сів у таксі й поїхав. 

Я попросила нашого сусіду, щоб він викликав міліцію. Міліція – ну не-
мов спеціальний відділ карного розшуку (той хлопець, Терпило, знав, куди 
подзвонити): там ніби сиділи й чекали цього дзвоника – моментально приїха-
ли. Коли приїхала машина й зупинилася за хвірткою, в хату зайшов тільки 
один**. А я вже зібрала в хаті сусідів, обох квартиранток не відпускала від се-
бе. Я кажу: «Візьміть і свого шофера – я вас боюся!» Він сміявся. Кажу: «Так-
так, я вас боюся! Тільки-що я перенесла такий страх, що й вам не довіряю. 
Я не знаю, хто ви – ваш документ!» – «Ну, ще я буду пред’являти вам доку-
менти – забагато хочете! Розповідайте, що тут сталося?» – Коли я стала йому 
розказувати, то він поцікавився: «А з ким ви живете?» – Я кажу: «Ось мої 
квартирантки, а це – сусіда». – «А з ким ви живете, хто тут іще живе? Як, у вас 
немає нікого?» – «Ні, в мене є син». – «Та й де він?» – «А він у тюрмі, засуд-
жений». – «А-а, так оце ж і був, очевидно, приятель вашого сина». – «Ага, то 
ви з такого карного розшуку? На якій же ви підставі думаєте, що це був при-
ятель мого сина? Мій син – не каторжник, не ворюга, не злодій. Він за полі-
тичними мотивами суджений». 

Словом, цей чоловік став писати протокол, який мені не сподобався. 
Я вимагала, що напишу сама. Тоді він зробив поправки і сказав: «Ми вас ви-
кличемо». – Кажу: «Ні. Ви мене не викликайте, бо я нікуди не піду – я вас 
усіх боюся. Ви мені повідомте результати». 

Ніхто мені нічого не повідомляв, і я таки зрозуміла, що це була спроба 
мене налякати. Чи я лякалася? Я, як і всі люди, звичайно, лякалася, але я не 
могла вже відступити – раз почата робота, то я вже від неї відступити не мог-
ла. Я бачила, що всіх арештовують, а мені привілей – привілей моєї старости. 

Це тривало недовго. Коли 5 травня заарештували Василя Стуса (мені здає-
ться, саме 5 травня), то скоро таки й суд відбувся***. А за мною приїхали додо-
                                                             
* 17 – 97. – Ред. 
** Інспектор карного розшуку Подільського РВВС капітан Дитюк. – Ред. 
*** В. Стус був заарештований 14 травня, суд відбувся 29 вересня – 2 жовтня 1980 року. 
О.М. допитали у справі В.Стуса 13 червня 1980 року і тоді ж живосилом запроторили до 
психлікарні ім. Павлова, де протримали 75 діб – до 25 серпня. – Ред. 
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му двоє – один від слідчих органів обласного КДБ, від Берези. Але докумен-
тів не показав, тільки сказав так, і наш колишній дільничний міліціонер. Він 
уже в цей час і не був дільничним. Але чомусь вони вдвох прийшли. – «Їде-
мо на допит до слідчого Берези». – Я попросила повістку – повістки не було. 
Кажу: «Я без повістки не поїду». – «Приводом візьмемо і повеземо». Це був 
обідній час. На вулиці було глухо, пусто. Сусіди всі, звичайно, працюють. Я 
була одна в дворі. Під цей час навіть квартирантки моєї вдома не було. Я ви-
рішила їхати з ними, бо зрозуміла, що мене посадять силоміць. Це вже стіль-
ки разів було, що ліпше вже самому сідати в машину, чим тебе кидають у 
машину, як каменюку. 

ПСИХІАТРИЧКА 

Ну, поїхали. Я дивлюся: дорогу до КДБ дуже добре знаю, але завертають 
не туди. Завернули в республіканську психіатричну лікарню, в прийомний від-
діл. Я тут справді вперше страшно злякалась. Я знаю, що таке психушка, знаю, 
скільки людей, заарештованих за політичними мотивами, посадили в психуш-
ку без суду і слідства – і вже навічно, з примусовим лікуванням... 

Завели мене до прийомного покою. Лікар попросила направлення від лі-
каря-психіатра. У них його не було. Вона сказала: «Вийдіть і не заважайте пра-
цювати». І до мене: «Ви вільні». Лікар-психіатр була на висоті – вона зразу 
визначила, що це людина психічно здорова і що тут є примус і незаконна дія. 
Але один вийшов, а другий мене схопив і силою потягнув у кімнатку, де пе-
реодягають хворих, яких беруть на лікування. Вона обурювалася, а тимчасом 
стала приймати хворих. Хтось їй подзвонив по телефону. З розмови я зрозу-
міла, що йдеться про мене і що вона не хотіла мене брати в психушку на тій 
підставі, що немає направлення, а це порушення закону, бо немає, на її думку, 
підстав для лікування мене. Але її хтось по телефону примусив. Вона довго 
казала: «Да... Ага... Но... Но нет... Но... Но...». А потім запросила мене до себе, 
а до того міліціонера сказала так: «Йдіть звідціля! Я буду з хворою сама роз-
мовляти». 

Вона стала мене заспокоювати і сказала: «Я вам нагадаю ваше право. 
Я розумію все. Таке вже бувало в нас. Ось ваше право: ви повинні вимагати, 
щоб за три дні зробили вам обстеження і звільнили вас». – «Доктор, – відпові-
даю я. – Хіба ви не розумієте, що примусово мене сюди саджають і, можливо, 
навіть підтвердять, що я психічно хвора». – «Будете вимагати – не підтвердять!» 

Словом, ця лікар перша зробила той крок, який карає закон людський, 
закон Божий і закон совісті, а в правовій державі – закон державний. 

Мене перевдягли в дежурний халат, у дежурні здорові черевики. Дві са-
нітарки повели мене в третій корпус, де начальником була доктор Люта. 

Посадили мене між буйних, між тяжко хворих. Три палаті їх там було. 
Людей було до 60 чоловік – перенаселений страшенно відділ цей. Я там про-
була 60 днів*. Але в цей час я писала заяви, хоч, між іншим, мене зразу таки 
поставили не в такі умови, які мають інші хворі люди. Мої передачі перевіря-
лися, відтіля забирали папір, але у хворих він був. Я написала заяву-телеграму 
до Брежнєва. І хоч у мене не було грошей, бо гроші теж не дозволяли пронес-
                                                             
* Від 13 червня до 25 серпня – 75 діб. – Ред. 
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ти в палату, та хтось там із відвідувачів зжалівся наді мною, взяв і послав цю 
мою телеграму листом. Зі свого боку, мій син Сергієнко, хоч і сидів на заслан-
ні в Аяні Хабаровського краю, теж послав заяву в юридичні органи, в проку-
ратуру і вимагав, щоб мене взяли з психушки «за призначенням». Він розумів, 
так само, як і я, що наді мною вже повисла кара, ще не визначена в судовому 
порядку, але вже призначена карними органами. Тому вимагав передати мене 
в руки кагебістів – «за призначенням»*. 

Мене комісували. На щастя... Мене комісувала Чарочкіна – лікар-пси-
хіатр. Вона визнала мене здоровою, веліла виписати мене. Моя лікар Патор-
жинська навіть спитала, чи можу я зараз іти додому, чи маю я в чому. Пора-
дувалася разом зо мною. Вийшла. Але потім її довго не було, а коли зайшла, 
то вже з опущеною від незручности головою сказала мені: «Ми б вас випус-
тили, але КДБ не дозволило». 

Отже, я ще там залишалася, доки комісія визнала мене психічно здоро-
вою. Обстеження мені зробили найдосконаліші – три науково-дослідних ла-
бораторії, які знаходяться в цій республіканській лікарні, провели мене через 
огляд. В одній з лабораторій мене оглядали двічі: після лаборанта оглядала 
завідуюча лабораторії і ніби спересердя чи зі співчуття до мене, чи не знаю 
чому, вигукнула: «Дай Боже всім нам так!» 

В.Скрипка: Тобто так почувати себе? 
О.Я.Мешко: Так, а тоді сказала: «Нічого, моя лабораторія остання, ви 

визнані всіма лабораторіями психічно здоровою, тепер уже все буде залежати 
від вас». 

Отже, тепер комісія на чолі з Чарочкіною і з психіатром-викладачем ме-
дінституту визнала мене здоровою, але психіатр Верґун, заступник головлі-
каря по медчастині, не випустила, а перевела мене на нижній поверх в окремі 
кабіни, де знаходилися виздоровлюючі люди, і стала мене шантажувати в та-
кий спосіб: викликати до себе і схиляти мене ось до чого: «Я вас випущу, але 
при одній умові: ви підете... Ви в Подільському районі живете? Так от, підете 
у Подільський район і візьметеся на облік у психоневрологічному диспансе-
рі». – Кажу: «Ні, я сама на себе петлі накидати не буду». – «Але ж тоді ви бу-
дете тут». – «Значить, я буду тут. Але тут я з примусу, а там я ніби визнаю, 
що я хвора. Ви знаєте, що я не хвора». – Але ж будьте об’єктивні, Оксано 
Яківно! Вам же 75 років. Це той вік, коли людина вже в нервовому відно-
шенні... Зношеність організму, зміни психіки...» – «Так ви що, намовляєте 
мене, щоб я визнала?» – «Так, це єдиний ваш рятунок, бо лише в такий спосіб 
ви можете звільнитися». 

Я відмовлялася. Так минуло 10 днів. Нарешті в якусь п’ятницю (25 
серпня 1980 року. – Ред.) вона мені сказала: «Я вас звільню. Давайте з вами 
домовимося по-джентльменському». – «У який спосіб?» – «Ви прийдете до 
мене – ви знаєте, де мій службовий корпус. Прийдете до мене в понеділок. 
Сьогодні в нас п’ятниця – прийдете в понеділок». – Я подумала: «А для чо-
го?» – «Я хочу, щоб вас оглянув хороший фахівець». – «Я не хочу, щоб він 
мене оглядав». – «Ну, то зайдете до мене, ми ще вирішимо з вами кілька пи-
                                                             
* Це помилкове уявлення мами. Дізнавшись від дружини, яка приїхала в червні у свою відпу-
стку до мене в заслання, що маму загрожують піддати примусовому лікуванню, я, як ме-
дик, звернувся з телеграмою до головлікаря Павлівської лікарні, нагадавши йому клятву Гі-
ппократа і про юридичну відповідальність за здоров’я пацієнта перед рідними. – Прим. 
О.Сергієнка 
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тань». – Я подумала, що якщо «зайдете», то я вже прийду з дому. Я згоди-
лася, дала слово. Вона навіть повеселішала, каже: «Я знаю, характеристика 
на вас така, що як ви дасте слово, то дотримаєте». 

Я пішла додому. А в понеділок я прийшла до неї. 
В.Скрипка: Як джентльмен до джентльмена? 
О.Я.Мешко: Прийшла до неї. Тільки підійшла до корпусу – а вона їде 

машиною тут біля корпусу – шурх! В машині сидить якийсь мужчина, а вона 
вискочила, так зраділа, як батька стріла, і каже: «Добре, прошу до мене в ка-
бінет». І швиденько мене повела. Я ще оглядалася, хотілося мені подивитися, 
з ким вона приїхала. Але вона мене пропустила вперед – я не побачила. 

Ми прийшли до неї в кабінет, сіли. Знову почала мене намовляти: «Ви не 
хочете піти взятися на облік? Добре, але вас зараз огляне лікар». – «Ні, док-
тор Вергун (Неля Яківна, здається, вона зветься, Неля пам’ятаю), ні, я не прой-
ду туди до вас. Я не хочу, щоб мене оглядав лікар». – «Ні, вас лікар огляне». 
Я розсердилась і сказала: «За 75 днів свого перебування у вашій психіатрич-
ній лікарні я бачила психічно тяжко хворих людей, яким ви не можете подати 
допомоги, – а тут у вас, у такого лікаря, є таке бажання зробити зі здорової 
людини хвору? А де ж ваша клятва Гіппократа?» Повернулася до неї спиною 
і вискочила. Вона мені гукала вслід, телефон дзвонив – це той нетерплячий 
лікар за стіною чекав мене на огляд. Я вискочила – територія цієї лікарні до-
сить велика, але я знала розташування корпусів і стала бігти. Думаю: зараз 
мене доженуть дві санітарки і знову те ж саме повториться. 

Я бігла, як несамовита, не знаючи, куди мені бігти. Згадала: Чарочкіна! 
Адже отут її учбовий корпус, практичні заняття студентів. Я вскочила в той 
зал. У першому залі її не було. А другий – кабінет. Я побігла туди. На моє 
щастя, Лариса Чарочкіна була там. Глянула і сказала: «Що з вами? Чому ви 
такі налякані?» Я їй усе розповіла. Вона мене напоїла ліками, нагріла чаю, 
поставила тістечка, яблука і каже: «Отепер ми з вами спокійно поговоримо. 
Мені так цікаво з вами познайомитись! Розкажіть мені про себе». 

Ми дуже довго з нею говорили. Я не спішила йти від неї, бо я боялася, 
що на мене там чекає оте цькування. Вона мене заспокоїла: «Я вас запевняю, 
що більше ви в цю лікарню не попадете, незважаючи на старання наших ліка-
рів. Вибачайте наших лікарів – вони теж з примусу»*. 

Вийшли ми. Вона провела мене до виходу тут, біля Кирилівської церкви 
вниз до східців. Попрощалася зо мною і пообіцяла, що вона не дозволить, щоб 
це повторилося. Між іншим, дала кілька адрес лікарів, до яких я мала зверну-
тися. Це десь на Дарниці, зараз уже не пригадаю, це якийсь корпус. 

Таким чином я не попала вдруге до лікарні. Я зрозуміла, що моє перебу-
вання на волі найкоротше. Таку ж телеграму послала своєму синові, і сама вже 
була готова. А тим часом щодня ходила в школу до свого внука – він був тоді 
в першій клясі. Я була з ним на маленьких перервах, а на великій перерві брала 
його з собою, ходили в парк, сквер, десь його підгодовувала, розмовляла з ним. 
Чудово було – осінь прекрасна. Ніколи не забуду! 

                                                             
* Слід поіменно назвати цих лікарів. 20 червня 1980 року проф. В.М.Блейхер та лікар 
А.Г.Коропова визнали Оксану Мешко здоровою. Після письмової скарги О.М. від 7 серпня до 
вищих радянських інстанцій консиліум у складі заступника головного лікаря Л.А.Чарочкіної, 
завідувача медчастиною Н.І.Вергун, завідувача відділом Є.І.Ястреб і лікаря А.М.Патор-
жинської підтвердили цей діагноз. У 90-х роках Неля Іванівна Верґун була членом Асоціації 
психіатрів України, створеної Семеном Ґлузманом. Її стараннями реабілітовано багатьох 
репресованих каральною совєтською психіатрією. – Ред. 
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ОСТАННІЙ ТРУС 

І ось 12 жовтня 1980 року до мене приїхали з трусом. Трус провадили 
так, як завжди, перевіряючи все – всі шафи, всі дивани і столи. Вистукували 
стіни, підлогу, льохи, горище, врем’янку. Всю землю копали й перекопували. 
Вже не порахую, скільки разів так було. Але чого шукали – ніколи нічого не 
знаходили. Поїхали пізньої ночі. 

Я відчинила всі вікна свого дому, щоб провітрити. Я взяла швабру і об-
лила водою підлогу своїх трьох кімнат, помила. Вже було майже під ранок. Я 
не могла заснути. Мене переслідував оцей страшний запах. Ці люди особливо 
пахнуть. Особливий запах від цих чоловіків: чи то тютюн, чи то перегар, чи 
вони морально розкладалися десь зі свого нутра, але такий запах мене по-
стійно переслідував. Я не перебільшую – я кажу вам про своє суб’єктивне 
враження. 

В.Скрипка: Але то правда! Там і сукно, і портупеї, і кабінети, і, може, 
якісь внутрішні флюїди... Навіть потіння може бути специфічне. Це така фу-
нкція. Може, якась злоба в них є, а злоба породжує не такий піт, як у людини 
добросердої та благої. Мабуть, ви праві. 

О.Я.Мешко: От ви знаєте, що це не вигадка. Я маю дуже гострий, роз-
винений нюх. Змалечку. На квіти, на повітря, на все. Я бувала в концертних 
залах, у людних установах, але такого запаху ніде не відчувала. Ці люди ма-
ють специфічний запах. І я, втомлена тим трусом, тим допитом, тою зневагою, 
тим особистим трусом, коли я не дозволяю, по закону! Коли в домі роблять 
трус, то в них мусить бути ордер ще й на особистий трус. А вони приїздили 
без ордера на особистий трус, але приводили з тюрми своїх жінок-наглядачок, 
вони примусово стягали з мене все, а я кричала. Після такого хвилювання я 
ще брала швабру, відро води, мила підлогу і тоді лягала. Аж під ранок трохи 
заснула, забулася, снодійне випила. 

АРЕШТ 

Стук у двері. Це було 13 жовтня 1980 року. Глянула у вікно – КДБ. Я ху-
тенько вдяглася, відчинила їм двері. Бо я їх у Київському КДБ дуже багато 
знаю – скільки людей перебуло в мене! «Ідемте до КДБ на допит». – «Та вчора 
ж це все було! Для чого сьогодні?» – «От сказали вас привезти. Але хутенько, 
ніколи, слідчий кудись збирається...» – Я кажу: «Він мене почекає». 

Я зрозуміла, що моя воля скінчена тут. Зібрала те, що необхідно одразу, 
коли людина опиняється за ґратами. Це вже вдруге... Як вам відомо, я в часи 
сталінщини відбула 10 років. Мене брали на вулиці, але проїжджали через 
браму на Ірининській вулиці, яка має особливу музику скрипу*. Довгий тем-
ний тунель. І зачиняється вона за людиною навіки. Я знала, що мені це вже 
загрожує. Я стала шукати найнеобхідніші речі. А той же кат ходив за мною і 
казав: «Навіщо вам ото? Яку білизну? Що вам треба? Ми вас привеземо, ну, 
                                                             
* В’їзд до КДБ, що на вулиці Володимирській, 33 – з вулиці Ірининської. – Ред. 
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може, через годину, дві, не більше». – «Та не заважайте, дайте мені можливі-
сть узяти те, що необхідне». Взяла книжечку, зібрала свої окуляри, зубну щіт-
ку, рушничок, пару білизни, замкнула вікна, двері і пішла. 

Я вже не повернулася сюди. 
Я прийшла в кабінет свого слідчого Селюка. Це був той слідчий, який про-

вів слідство Василя Стуса. Це той слідчий, на якого Василь Стус скаржився в 
суді, що його катували в тюрмі. 

Я ввійшла в кабінет і побачила прокурора. Я його знала – безрукий. Ой 
Боже мій, зараз не можу згадати його прізвище...* Він представився. Але я 
його вже знала. Я до нього звернулася з протестом, з такими словами: «Най-
перше, користуючись нагодою, заявляю протест прокуророві як член Україн-
ської громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод проти тор-
тур, яким піддали Василя Стуса, про які він заявив у суді в присутності своїх 
свідків – Коцюбинської та інших». 

Прокурор мій знітився і поглядав на Селюка. 
«Це перший протест. Другий протест – я, будучи психічно здоровою 

людиною, відсиділа у психушці 75 днів. Звільнена як психічно здорова, але 
ніхто не вибачився. І зробили це з дозволу чи з розпорядження, під натиском, 
точніше, КДБ. Везли ніби на допит до слідчого Берези в обласний відділ КДБ, 
а привезли у психушку. З порушенням будь-яких законів – помістили приму-
сово. Це другий мій протест. 

І третій: я вимагаю, щоби мені надали аудієнцію з головою республікан-
ського КДБ Федорчуком. Розмовляти не буду. Тільки після аудієнції, в зале-
жности від того, що ми з ним удвох вирішимо». 

Селюк заперечив те, що Василя Стуса піддали тортурам у стінах закри-
тої тюрми КДБ на Короленка, 33, тобто на Володимирській вулиці. Заперечив 
також, що єсть такий слідчий Береза в обласному відділі. Це була брехня. І пер-
ше, і друге. А прокурор це приймав, як виправдання Селюка і мій наклеп на 
порядного слідчого. А щодо моєї аудієнції з Федорчуком, то Селюк саркасти-
чно сміявся і казав: «А так він і має час з вами бесіди вести!» – «То я, – кажу, – 
з вами бесіди вести не буду – це в мене передумова, щоб починати бесіди 
з вами». 

Поки точилися ці розмови, прокурор неспокійно поглядав на годинник, 
а тоді звернувся до Селюка: «Ви вибачте, я вже запізнююся: зачиняється ма-
газин, а моя дружина діабетик, треба їй купити діабетичні хлібці». Я обури-
лась: «А чи вам відомо, що я теж діабетик, а ви мене ось тут затримуєте так 
довго? Я прошу звільнити мене звідціля. Ви йдете – і я буду йти». – «Е, ні. Ви 
ще маєте скінчити розмову з Селюком, а я вже пішов. Бувайте здорові». До Се-
люка так привітно і до мене кивнув головою. Вийшов. 

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА 

Тільки прокурор вийшов, Селюк зразу змінив свою міну доброзичливо-
сті, пішов, відчинив дверці свого сейфа і витяг папірець. Дав мені прочитати: 
республіканський прокурор Глух – він уже в землі лежить, молодший і здоро-
вший за мене, напевно, а пішов раніше, – підписав мене запроторити до судово-
                                                             
* У вироці О.Мешко прокурором значиться Погорілий В.П. – Ред. 
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медичної експертизи на обстеження. Я обурилась: «Але ж тільки два тижні 
(місяці. – Ред.) тому мені зробили обстеження, я пройшла комісію як психічно 
здорова людина, тобто як осудна! Чому ж ви знову хочете піддати мене такому 
знущанню? Над моєю людською особистістю, над моєю гідністю! Чому ви 
нищите мені здоров’я?» – «Поїдемо. Поїдемо, збирайтеся без довгих розмов». 

Ми сіли в машину. І ще три лобуряки, здорових чоловіків, а четвертий 
шофер, везли мене в отій машині, довгій, стрекотливій, що як їде, то всі маши-
ни її пропускають. Я не знаю, вона, напевне, має якусь назву. 

Ми приїхали в республіканську лікарню, у закритий двір психоневрологіч-
ного диспансеру судово-медичної експертизи. Ворота відчинились. Ми зайшли у 
двір. Вони побігли два, а третій зі мною залишився. Побігли домовлятися з заві-
дуючою відділом. Довго їх не було. У машині було душно. Я попросила відчини-
ти двері. Він ніби змилосердився, той третій, відчинив. Я скористалась тим, що 
двері відчинені, і вийшла. Він теж вискочив за мною, обурений, що я веду 
себе не дисципліновано. Я відійшла від нього до клумби. Там ціла клумба... 
Ця осінь... Так гарно цвіли квіти. Я вирвали кілька квіточок. А він почав на 
мене кричати: «Не можна, ви не маєте права рвати тут квіти, нищити клум-
би!» Я дивилась на квіти, щоб не слухати його. Він хотів нав’язати якусь 
розмову – я сказала: «Та замовкніть ви, нарешті, я вас не слухаю, я думаю». – 
«Ну, як ви думаєте, то пам’ятайте, що сьогодні 13 число!» Кажу: «Я не забо-
бонна, це КДБ забобонне, бо воно боїться розплати, а я не вчинила нічого, 
щоб чекати на себе розплати Божої». 

Прийшла завідуюча, запросила нас у приймальню. Вона мені оголосила: 
«За постановою прокурора Глуха я беру вас на обстеження». Я обурена кри-
чала: «Доки? Та я ж тільки 2 тижні, як з вашої лікарні номер 3, у завідуючої 
Лютої була! Та поверніться, візьміть же мою картку, візьміть історію хворо-
би, як ви її називаєте. Подивіться – я ж пройшла комісію, а зрештою, якщо я 
мушу ще раз пройти, то моє право – мені витлумачували моє право – пройти 
його амбулаторно, тобто я буду вдома і буду приходити на обстеження в при-
значений час». – «Я не можу цього зробити – ось тут товариші заперечують, 
це ви з ними говоріть». – «Я? Я в них маю просити закону – у законопоруш-
ників?! Я до вас звертаюся, ви ж лікар!» – «Я не можу». – Викликала санітар-
ку. Санітарка вже несла на руках вилинялий, драний халат і взуття, поклика-
ла мене в кімнатку переодягтися. Я глянула на тих двох «товаришів» – один у 
чині майора, другий штабс-капітан – стояли і дивились на мене. Я, як педа-
гог, як людина, що довгий вік прожила, розуміюсь на людях – я подивилась 
на них, скільки в них було злорадності! Подумала: я їм нічого, ніякої шкоди 
не зробила – і чому ж вони радіють? Я їм доводилася за віком бабусею... 

Переодяглася... Вийшла, в потворній тій одежі. Як психічно хворій лю-
дині – вибирають саме дрантя. Не глянула на них, а тільки почула, як вони 
обидва речитативом: «До побачення. Бувайте здорові, Оксана Яківна!» Таки-
ми веселими, радісними голосами. Що ви хочете від цих людей? Невже ви 
хочете їх перебудувати? Чи можете ви сподіватися на їхнє духовне оздоров-
лення? Вони ж ніколи, ніхто з них не був покараний! 

У тому приміщенні судово-медичної експертизи, що охороняється мі-
ліцією, була одна жіноча палата на 4 койки, під замком, і кілька палат для чо-
ловіків. Нас замикали. І тільки медбрати нас обслуговували. То справді кар-
ний елемент, люди морально обкрадені. Самому навіть у коридор вийти не 
можна було – ключі у медперсоналу. На мене напав стан такого озлоблення, 
страху, протесту, той стан, коли ти безпомічний будь-що зробити. Зв’язана 
по руках, людина під вартою, людина під наглядом, людина підневільна... 
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Я ще, на ту біду, там і захворіла на запалення легенів, бо я обливалася по 
двічі на день холодною водою, щоб якось нервову систему свою трохи при-
вести до ладу і бути готовою до нового бою. Це був іще один бій – бій з ліка-
рями-психіатрами, тими лікарями, які безжально за вказівкою каральних ор-
ганів – МВС, КДБ – відправляли людей на примусове лікування. І найгірше, 
звичайно, було тим людям, що були засуджені за політичними мотивами. 
Скільки їх пройшло через цю установу! Тут, як я знала, перебував і Юрій Ли-
твин, привозили і Василя Стуса, була й Надія Світлична! І кого-кого тільки 
не випробовували на його психіку з однією-єдиною метою – не судити, а від-
правити на примусове лікування, де руйнують психічне здоров’я людини і де 
людина може сидіти довіку, до гробової дошки. 

Я мала там запалення легенів, тому вони почали мене лікувати, а на ко-
місію в зв’язку з цим не посилали. Я вимагала, щоби мені прискорили комі-
сію, але ж – «до одужання». Мав мене комісувати лікар Ліфшиць. Як потім 
мені стало відомо, вже десь пізніше його вбили на території цієї лікарні, вбив 
карний елемент, люди, які були незадоволені ним, що він комісував їх осуд-
ними. Бо всі карні, справжні злочинці, воліють, щоби їх визнавали неосудни-
ми. У такий спосіб вони швидше вириваються з неволі. Його вбили прямо се-
ред двору – це я знала. Ну, але до того, коли він мав мене комісувати, мені 
розповідали про нього медбрати, що він уже на пенсії, за національністю єв-
рей, хороший психолог, хороший спеціаліст і дуже суворий. Я не боялася йо-
го суворости, а тільки спішила, як би це швидше. І написала на передачі, яку 
мені принесли, листочок, що я затримуюся тут у лікарні в зв’язку з тим, що я 
застуджена і Ліфшиць ніби хворіє, і я вже жду одужання Ліфшиця, як Бога. Я 
думаю, що саме ця записка насторожила тих моїх опікунів, наглядачів, що це, 
може, один із тих людей, що я його знаю чи маю з ним якісь зв’язки. 

І ось в один прекрасний день – я так довго цього чекала – мене викли-
кають на комісію. Я ввійшла в довгий зал. За столом сидів чоловік – високий, 
огрядний, ну просто хоч малюй з нього гайдамаку. Думала: «Отакий Ліфшиць! 
Оце Ліфшиць!». Він заговорив до мене по-українськи, перший привітався. 
А я готувалася з Ліфшицем говорити по-російськи. Я навіть була подивована. 
Стала з ним говорити. Він так весело, невимушено спитався: «Ну, розказуйте 
про себе». Я засміялася та й кажу: «І ви будете мене теж питати, як усі психі-
атри?» – «Чого ви конфліктуєте з властями?» – Я на таке питання відповідала 
всім своїм психіатрам-лікарям: «А як тоді розглядати поведінку Леніна, який 
конфліктував не зі властями, а з цілою державою? З цілим державним уря-
дом? Із царем конфліктував?» – Він каже: «Оце вже такі наші питання. Ви 
вже не зважайте, а прошу, відповідайте. Розказуйте все-все-все». – «Ну, якщо 
мені вже треба все-все розказувати, то я мушу почати з того, що я почала 
конфліктувати з властями ще в 1947 році, в лютому місяці, – я була заареш-
тована ні за що, ні про що. Інкримінували мені, ніби ми вдвох із сестрою ма-
ли намір убити Микиту Сергійовича Хрущова. Та хоч він і власною смертю 
вмер, але прискорили її таки не ми, а ті, що дуже опікалися ним. Я відбула 10 
років, реабілітована, повернулася додому до хворого сина, мала тільки одне 
бажання – поставити сина на ноги. І після реабілітації повірила в можливі 
зміни. Бо коли я була заарештована і засуджена на 10 років – не вірила в змі-
ни. А це була якраз хрущовська, як її називають, відлига, коли було покінче-
но з масовим терором. Отже, я повірила. Але як я помилилася! Не так багато 
минуло років, як у 1972 році був заарештований мій син, у числі багатьох 
українців – творчих людей, письменників...» 
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В.Скрипка: То це був Ліфшиць чи хтось інший? 
О.Я.Мешко: Це не був Ліфшиць. Виявилося, що Ліфшиця відставили, 

не довірили йому мене комісувати. А комісував мене професор психології, ви-
кладач медінституту і заступник головного лікаря лікарні імені Павлова. Він 
українець*. Він поставився до мене як лікар. Я йому все розповіла. Найбільше, 
звичайно, зупинилася на тих подіях, які відбулися в 1972 році, на арештах. 
Розповідала, захопившись, не думаючи, як він оцінить. Він так умів постави-
ти питання і так щиро вмів говорити, що на якийсь момент я навіть забула, 
що я комісуюся. Я говорила з ним як з людиною, якій хотілося розповісти те, 
про що не писалося в пресі, те, чого люди не знали, те, що відоме було тільки 
КДБ, закритому судові та тим закритим установам, «учреждениям», де людей 
карали до гробової дошки. 

В.Скрипка: Він один був чи там ще були лікарі? 
О.Я.Мешко: Була завідуюча цього відділення, була лікар, яка мене пе-

ревіряла, і ще одна. Отже, там було три лікарі, він четвертий. Нарешті він мені 
сказав: «Ну, все». Звернувся до завідуючої відділом і каже: «Скажіть їй зараз». 
Вона каже: «Я зайду до неї в палату і скажу». А він: «Та зараз скажіть!» А вона 
мені каже: «Можете йти, Оксано Яківно». Я встала йти. Мені хочеться спита-
ти: ну як? Але мені соромно, що хочу спитати, чи я не психічно хвора. Уявіть 
собі, чи могла я спитати? Мені стало соромно за те своє бажання спитати йо-
го... Я ще й озирнулася там – і не спитала. Провів мене медбрат у мою палату 
і зачинив. 

Але моя завідуюча не прийшла ні цього дня, ні наступного, і так п’ять 
днів підряд. П’ять днів я божеволіла, конала – а що, як визнана я неосудною? 
А що, як я поїду на примусове лікування? А щойно перед цим один з медбра-
тів затримався в мене в палаті, бо якраз я під той час була сама, і розповідав 
мені своє вражіння від Дніпропетровської примусової психлікарні, куди він 
після комісування відправив цілу партію карних злочинців. 

В.Скрипка: То Ігрень, знаменита на Дніпропетровщині. 
О.Я.Мешко: Він мені розповів, що коли зайшов з тими хворими, яких 

супроводжував, до брами, як зачинилася та брама зі скрипом і гулом... Каже: 
«Я тільки медик, я тільки супроводжуючий – а в мене йойкнуло серце! Отаке 
психологічне враження виникає, коли ступаєш на подвір’я тієї лікарні». Коли 
він здав цю партію і його випустили, то, він каже, тільки тоді відчув різницю 
між становищем людини, яка постає перед такою неминучістю, у якої немає 
вибору, вона мусить приймати те, що їй нав’язують, – і людини вільної. 

Під враженням розповіді цього медбрата я пробула 5 днів. Стукала в 
двері, викликала медбратів, щоб вони мені дали ліків чи чогось, а насправді 
питала: «А завідуюча є?» – «Ні, немає». – «А де вона?» – «Вона мусить бу-
ти». – «Як прийде, покличте її». Потім знову кличу: «Приходила?» – «Ні, не-
ма. Дзвонила». – Одного разу приходить сам медбрат і каже: «Вона дзвонила 
і сказала, щоб ви не хвилювалися – все ніби так, як ви домовлялися». – «Як 
ми домовлялися? Я не знаю, що вона має на увазі!» 

Отже, на п’ятий день вона ввійшла до мене, привітно зі мною привіта-
лася, спитала про здоров’я і сказала: «Ну, збирайтеся – за вами приїхали з 
КДБ». – «З КДБ?» – «Так». – «Ну, слава Богу! Значить, я їду в КДБ?» – «Ну 
от бачите – а ви дарма хвилювалися». – «А чому ви мені не сказали?» – «Я не 
мала часу. Збирайтеся». І до санітарок: «Випрасуйте одяг Оксані Яківні, щоб 
вона пішла так, як прийшла до нас». 
                                                             
* Далі Оксана Яківна називає його – професор Безпальчук. – Ред. 
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Ми ще з нею говорили, поки санітарка мені прасувала. Я ще вдягалася 
при ній. Вона мені чи з жалем, чи зі співчуттям, чи з бажанням допомогти 
каже: «Ви не гнівайтесь, я вам одну пораду дам». – «Прошу». – «Ну, будьте 
більш поступливою». – «Доктор, що ж ви мені радите? Ви психіатр, я прохо-
дила тут обстеження – і ви не зрозуміли, що перед вами людина, яка не ро-
бить поступки своїм ворогам? Їм допомагати – чинити разом з ними злочин 
не тільки щодо себе!» 

Ми попрощалися з нею. Я вийшла. Один із тих, що мене привозив, тут і 
зустрічав. Ми їхали в тій стрекотливій машині. Я сердилася, говорила йому 
всякі прикрі речі, говорила що хотіла, що накипіло. 

СЛІДСТВО 

Не в камеру мене привели, а завели прямо в кабінет до Селюка. Я ввій-
шла. Ще там сидів один. Уже їх троє. Вони дивилися на мене. Я відвернула-
ся. Селюк каже: «О, вона вже й не вітається зі своїм слідчим?» – «А хто мій 
слідчий?» – «Я». – «Це ви? Селюк?» – «Так». – Кажу: «Ну що ж, скінчилася 
експедиція в радянське демократичне право!» – «Будемо писати протокол». – 
«Не будемо! Ніяких протоколів, ніякого допиту! Ви мене ввели сюди сило-
міць. Піти звідціля вільно я не можу, але я вільна з вами не говорити. Я з ва-
ми говорити не буду. Хоча б у зв’язку з тим протестом, який я заявляла. Ви за-
стосували тортури до Василя Стуса». – «То неправда, Оксано Яківно!» – «Я вірю 
Василеві Стусу. А вірити вам у мене нема підстав!» 

Я пробула там три місяці. Я не підписала бажаних їм протоколів. Я під-
писала єдиний протокол, перший, який мав підтвердити, що це я, Оксана 
Яківна Мешко, народилася там-то, жила там-то і т.д. – установочні дані, а та-
кож що я належу до Української Гельсинської Групи. Що я і всі, хто належав 
до неї, не зробили злочину, а сприяли виконанню Гельсінських угод, які Бреж-
нєв підписав. Мені потім стало відомо, що то, здається, не Брежнєв підписав, 
а Підгорний чи хтось інший, не пам’ятаю. 

По двічі на добу викликали на допити. На обід відправляли в камеру, пі-
сля обіду знову викликали, багато разів тримали мене й під час вечері, затри-
мували мене на допитах. Я ніколи вчасно не повечеряла – мої сторожі підігрі-
вали мені ту вечерю. Я мусила при зустрічі з прокурором поскаржитися, тільки 
тоді вони перестали мене тримати ввечері. Вони просто брали мене «на измор». 

Спеціально підсадили до мене одну стукачку. Вона цілу ніч читала, бо 
вдень спала. Як вона засинала, книжка падала, я будилася від стуку, від ше-
лесту паперу, від її поворотів. То було спеціально. Я пам’ятала її прізвище, і як 
дивно, що я його забула. Мабуть, тому, що ту людину прикро дуже згадувати. 

СУД 

Отже, через 3 місяці відбувся суд*. Суд закритий. Мене привезли на тій 
же машині. Вона до того призначена. Від КДБ, з Володимирської, 33, до суду 
                                                             
* Безбожники з особливим цинізмом призначили його на Різдво Христове: 5 – 7 січня 1981 
року. Рідних про початок процесу не повідомили. – Ред. 
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один квартал. Везли як на пожежу. І завозили мене не з парадного входу, а з 
двору – там пожежне депо. Паркан, високі ворота. Заводили мене з чорного 
входу, де вузькі виті пожежні східці. Я обурювалась: чому мене водять чор-
ним ходом? Вони хотіли мені допомагати – я відштовхувала їхні руки, дерлася 
сама як на гору, нервово виснажена безсонням, умовами, харчуванням, нагля-
дом, допитами. Але йшла вгору сама. Не хотіла їхньої допомоги ні попереду, 
ні позаду. 

То була маленька така зала, закрита. У мене були дві сторожі. Одна – та, 
що виділяло МВС, охороняє коридори та вхід. Друга – з КДБ. Їх завжди було 
троє – два чоловіки й одна жінка. Коли починався суд, то один стояв біля ме-
не, біля тої загорожі (три дні був суд), а другий стояв на дверях, нікого не 
впускав. А там же ще й сторожа МВС була. Та жінка трохи поодалік. Коли 
виїжджали на суд, то лікарка з їхньої кадебістської закритої тюремної лікарні 
«накачувала» мене, щоб я трималась на ногах. Давала мені те, чого навіть не 
можна було – збуджуюче серцеву діяльність, коли мені, навпаки, треба було 
інше. Але мене «накачували», напували, щоб я там сиділа і виглядала моло-
дшою. На цьому весь час наголошували, що я фізично молодша за свій вік. 

У мене був і адвокат, Руденко, якого я не хотіла, але мені його нав’язав 
КДБ, бо в мене не було кому ходити за адвокатом. Навіть не передали невіс-
тці. Може б, вона могла знайти адвоката. Вони самі це зробили. Я того Руден-
ко пам’ятала як адвоката. Про нього слава була непогана. У шістдесятих ро-
ках він когось там ще й захищав, і ніби непогано захищав. Тому, коли вони 
мені його привели, я згодилася – хай це буде мій адвокат. Та й мені слідчий 
сказав: суду не може бути без адвоката. згодилася. Адвокат, як відомо, теж 
сидить у залі. Кажуть я не хотіла адвоката, але під тиском, що на політичних 
процесах вони часом поводять себе, як другий прокурор. Цей не був другий 
прокурор, але він поводився так, як глухонімий: присутній у залі, бачить, але 
не чує і не говорить. 

Коли мене вперше привезли на суд, я хотіла скористатись своїм правом 
на відвід прокуророві чи судді, бо я перед цим мала консультацію, що підсу-
дний має на це право. Я вирішила заявити відвід прокурору. З цим прокуро-
ром у мене вже була зустріч, про яку я говорила. Але була ще й раніше, у 
Верховному Суді, коли судили Коваленка*. Я була на суді Коваленка. Не 
завжди, але часом можна було туди попасти. Отже, я вже знала його з нега-
тивного боку, в мене були підстави дати йому відвід. Я заявила відвід. Мій 
суддя Мацько (здоровий, молодий ще дядько – вже немає живого, помер, чо-
гось вони недовговічні) – Мацько зробив таку міну, що вимогу мою треба об-
міркувати за закритими дверима. Вони вийшли і, напевно, там за стіною смія-
лися з моєї наївності, з мого бажання використати писаний закон, який ніколи 
ніхто з них не приймав усерйоз**. 

Так і сталося. Коли вони повернулися, то Мацько сказав: «Відвід ваш не 
беремо до уваги, він не обґрунтований». Хоча я обґрунтувала досить поряд-
но. Я пожаліла ще, що я не заявила відводу самому Мацьку, щоб його просто 
подражнити – хай би він іще раз вийшов. Те, що я заявила відвід прокурору 
                                                             
* Учитель з Боярки, що під Києвом, Коваленко Іван Юхимович, заарештований 13 січня 
1972 року, суд відбувся 6 – 11 липня з участю того ж безрукого прокурора, тобто Погорі-
лого В.П. – Ред. 
** У вироці головуючим на суді значиться Даценко І.А. – Ред. 
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(його прізвище Погорілий), так його розізлило, що він уже, коли треба було 
сказати ту прокурорську промову, то він поспішав, сам тягнув ту кафедру, 
йому допомагали, йому не терпілося пережити ту перерву. Він читав довгий 
такий матеріал – що було в Західній Україні, про Бандеру, про УПА, про Пет-
люру. Про кого він тільки не говорив, але мало сказав про мене, хоч вирок на-
писали великий – на 12 аркушах був надрукований. 

В.Скрипка: Оксано Яківно, я переб’ю. Те, що він казав про УПА, про 
Бандеру – він, як психолог, розрахував, що то ж і про вас. Нещодавно в газеті 
запитали – з Брянська, здається: «Що воно все: антикомуністи, якісь нефор-
мальні організації, що проти партії? А може вони праві, що критикують пар-
тію?» І що, ви думаєте, йому відповів у «Правді» днів 4 – 5 тому Юрій Жуков, 
відомий Герой соціалістичної праці, журналіст, такий тертий калач? Я сам 
не читав – чув по радіо в огляді преси. Про НТС говорив те саме, що ваш про-
курор про УПА та про Бандеру. Витягнув те старе луб’я і вивернув так, щоб 
люди зрозуміли, ніби НТС і неформали – це те саме. Так що нічого дивного в 
тому нема, вони дуже ординарні в цих справах. 

О.Я.Мешко: Мій адвокат сидів, як у рот води набрав. Але ви думаєте, 
що він просто сидів, у стіну дивився? Нічого схожого. Він працював над мате-
ріалами свого чергового суду. Робив якісь начерки. Він навіть не чув, який мені 
ліпили строк: півроку таборів і 5 років заслання. І строк відрахували з моменту 
арешту, тобто з 1 грудня. Але справа в тому, що 5 днів вони мене незаконно 
тримали в судово-медичній експертизі, ще не було ордеру на арешт. Я мусила 
про це сказати. 

Повернуся до цього. КДБ не мало наміру мене арештовувати – КДБ ма-
ло намір запроторити мене як неосудну на примусове лікування. І не думали, 
що Безпальчук, професор-психіатр Безпальчук осмілиться порушити їхнє на-
мовляння чи натяки зробити мене неосудною. Він – спасибі йому, дай йому, 
Боже, здоров’я! – він мене визнав осудною. Але був розрив 5 днів*. Між ін-
шим, вони не мали права вдруге посилати мене на судово-медичну експерти-
зу: я могла вільно пройти її в амбулаторному порядку. Це все робилося для 
одного: посадимо її в психушку. 

Я пройшла 3 дні суду – перший, другий і третій, з перервами. На третій 
день вони вже тільки зачитали вирок. Читали довго – бо 12 друкованих ар-
кушів! Якби ви мали перед собою, якби ви тільки його перечитали, то за тими 
всіма злочинами, які перераховані у вирокові, мала б стояти не одна людина, 
а ціла група або титан, якому під силу виконати це. Я навіть реготала. Я там 
діяла на підрив радянської влади – стереотип: і виготовляла, і распространя-
ла, «подрывала советские устои»... Отаке, 12 аркушів – це ж треба було отаке 
от писати! Але не дали мені цього вироку на руки.** 
                                                             
* Справді, строк покарання, за вироком, рахувався з 1 грудня 1980 року. До строку зарахо-
вано час перебування в психлікарні – з 14 жовтня по 25 листопада, а 5 днів О.М. тримали 
під вартою без будь-яких підстав. Адвокат Руденко навіть цього не зауважив судові. – Ред. 
** Копію вироку Оксана Яківна одержала в Київському суді, повернувшись із заслання. Вирок 
написаний хоч і малограмотно, але українською мовою. Він, хоча фіксує лише частину діяль-
ности, засвідчує, що «підсудня», як там написано, вела справді титанічну роботу, яка нема-
лою мірою спричинилася до падіння радянської влади. Вирок опубліковано у брошурі: Оксана 
Мешко. Свідчу. Записав Василь Скрипка. К.: Вид. УРП, 1996, с. 48 – 56, а також у виданні: 
Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: Документи і матеріа-
ли. В 4 томах. Харків: Харківська правозахисна група. Фоліо, 2001. Т. 4, с. 185-194. і в цьому ви-
данні – с. 181-188. – Ред.). 
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ЕТАП 

Повезли мене в етап... Намовили мене... – от чого не хотіла і розуміла, 
що це зайве! – намовили мене писати касаційну скаргу. Але сказали, що ка-
саційна скарга розглядається протягом трьох тижнів. Ну, думаю, три тижні – 
хоч у тюрмі вже мені не хотілося бути, але як би я себе не затримала в тюрмі 
з цією касаційною скаргою. А то закрита тюрма республіканського КДБ: це 
вже гіршого й страшнішого немає нічого. Але, кажуть, це недовго. Так намо-
вили мене. Думаю: це ж буде ще одне побачення... Отак я зробила дурницю: 
я повірила. Вони скористалися цим, затримали розгляд моєї касаційної скар-
ги – спеціально, щоб тримати мене в тюрмі. А тим часом перевели мене в лі-
карню Лук’янівської тюрми. 

Лук’янівська тюрма, як відомо, охороняється добре – і ґрати, і паркани, і 
нагляд відповідний. Але під моєю палатою ще сиділо двоє чергових, які по-
стійно мінялися. Скільки ж це витрачено людино-годин, щоб утримувати ме-
не! А тримали мене там досить довго. Виділили спеціального лікаря, який 
приходив у присутності того наглядача, що за дверима. Я обурювалася – лі-
кар хоче мене слухати, я вимагаю, щоб той мужчина пішов. Він каже: «Я за 
своїм долгом повинен бути присутній». Я сказала: «Я не дозволяю, лікарю, 
щоб ви мене оглядали. Хай би то була наглядачка». «Але сьогодні наглядачка 
вихідна. Я відвернуся». – Лікар мовчав – лікар підкорявся їм цілком. 

Лікар мене лікував – у мене був високий тиск. Очевидно, що з таким ти-
ском відправляти в етап не можна. Але я не думаю, щоб вони цим журилися, 
і в мене єсть докази цього. 8 березня 1981 року ще я була в Києві. У мене був 
серцевий напад, страшний серцевий напад. І то вже бувало кілька разів. А в 
цей час чергував головний лікар цієї лікарні. Він прийшов, оглянув мене, ви-
слухав і каже: «Если бы ваше начальство согласилось, мы бы могли вас акти-
ровать по состоянию здоровья – я не представляю себе, как можно вас везти 
на этап». Що в мене було тоді з серцем, я не знаю. Очевидно, то був дуже 
важкий стан. 

Так мене протримали там, по-моєму, до 10 чи до 13 березня. А 13 берез-
ня повернули знову в закриту тюрму КДБ.* Показали мені відповідь на мою 
касаційну заяву, дали мені її, щоби ознайомитися з результатами. Я мала право 
ознайомитися з протоколом ведення суду. Я побачила, що в записах допуще-
ні помилки (не на мою користь, безперечно). За законом, я маю право внести 
відповідні поправки. Я стала писати ті поправки, а тут мені оголошують: «Сьо-
годні ви їдете в етап». Я написала тільки якусь п’яту сторінку. А викривлення 
перебігу судового процесу були дуже великі. Я кажу: «Поки я не скінчила, 
нікуди я не поїду – мені ще потрібно сьогодні до закінчення, хай це буде зав-
тра». Головний наглядач каже: «Ви поїдете зараз!» – Кажу: «Я не поїду, бо я 
не скінчила». – «Якщо ви хочете, щоб я вас спустив по східцях, то я вам це 
зроблю! Майте на увазі. Пишіть-пишіть». 

Я тоді всі записи, які зробила, які були мені потрібні до роботи, – певна 
річ, везти їх із собою не дозволено, їх забирають, – я їх стала рвати, нищити, 
вкинула в парашу. Зібралася. 
                                                             
* У листі з заслання О.М. пише: 17 березня 1981 року. – Ред. 



 310 

Мене посадили в міліцейський фургон і повезли. Куди – ніхто нічого не 
сказав. Везуть тебе завжди, наче ти якийсь товар, а не жива істота. Не кажуть 
куди. На вокзалі посадили в потяг – у вагонзаках везуть, що колись вони зва-
лися столипінськими. Але Солженіцин добре описує вагон столипінський і 
вагонзак – між ними є різниця. Таких великих етапів, які збирають вони, не 
буває – і харчують, і воду дають. Кип’яток дають тричі, двічі – холодну воду 
з якогось брудного відра. На оправку ведуть тільки двічі – хоть просись, хоть 
не просись. 

На другий день вийшла перед тюремною брамою великою. Оглянулася 
на високу огорожу – цементна стіна. І здогадалася: я на Холодній Горі в Хар-
кові. Коли відчинилася брама і я пішла зі своїми пожитками, мої очі неначе 
пеленою закрило, сльози потоком! Я знала, що десь через цю браму в 1920 ро-
ці провели мого тата, Мешка Якова Павловича, 42-літнього мужчину, якого 
потім тут же десь розстріляли. Десь у братській могилі він похований. Я зна-
ла, що він загинув 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. Мій зять, чоловік сестри Михайло Худенко. Дружина Васи-
ля Худенка – Надія Кандиба. Мій дядько Олександр Петрович Янко. Мій 
другий дядько Дмитро Петрович Янко... Скільки ще пройшло тут моїх роди-
чів, яких я, може, і не знаю, що вони пройшли саме через це українське ауто-
дафе – Холодна Гора? 

Я повинна була попасти в камеру пересильних. Але мене повели не в 
камеру пересильних, а десь униз. Без ліку східці... Без світла – тілько штучне 
освітлення, глибокий підвал. Відчинили двері. Я ввійшла в камеру. Маленька 
камера. Подвійні нари. Малесенький столик, вкручений у цемент, і такий же 
стілець. Без опалення, холодна, сира і ледь-ледь освітлена – може, то 15 свіч 
лампа. Я зрозуміла, що я в карцері. Я ж їду в заслання. Мене везуть в етап, я 
повинна в етапній камері для пересильних бути. Я стукала, кликала – нагля-
дач навіть не підходив. Далеко чути було його глухі кроки, але не підходив. 
Тільки тричі давали в те віконце хліб, кип’яток, їсти якусь бурду. І коли-не-
коли те віконце ворушилося: за мною навіть і не дуже дивилися. 

Я вимагала викликати лікаря. Лікар прийшов на третій день. Три дні я 
не спала – я не могла заснути від холоду, там не було нічого, тільки металеві 
нари і голі дошки. Прийшла лікар, зайшла в камеру – в теплих чобітках-
валяночках, полушубок і така велика, як ото селяни наші носять, хустка, на-
кинута на плечі. Це було ще одне підтвердження, як тут вогко, сиро і як тут 
небезпечно для здоров’я. Я їй стала казати: «Я їду в заслання. Заслання дає 
право їхати навіть вільно – мені могли дати гроші і я могла їхати сама, як по 
закону. Чому я опинилася в карцері? Мені 75 років, я три дні не сплю, мені 
холодно, я змерзла, я тремчу. Он ви зайшли так тепло вдягнена». – «Бо я дав-
но працюю і я хвора. Що ви хочете?» Вона по-українськи говорила зо мною. 
Я кажу: «Я знаю, що це є порушення і я не повинна бути тут». – «Добре, я 
спробую щось вам зробити. Але я хочу вам сказати, що наша тюрма перепов-
нена, наші камери перенаселені, а у вас така стаття, що ви повинні бути 
окремо, без контактів із битовиками. То я повинна цілу камеру відселити в ту 
камеру, вже перенаселену, щоб ви були самі». – Кажу: «Я не знаю, як у вас у 
тюрмі – дякую за інформацію. Але закон вимагає дотримання його, і я вима-
гаю перевести мене в камеру пересильних». – «Я спробую». 

Мене під вечір справді перевели. Камера була невелика, але, як мені по-
тім сказав наглядач, усі заглядали в те віконце, бо це було диво, що одну лю-
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дину в таку камеру ввели. Вони знали пертурбації, які перед цим були, щоб її 
звільнити. Але сказав: «Це недовго, ви скоро поїдете». 

Щодня мені оголошували: «Збирайтеся в етап». Я одягнена сиділа зі 
своїми вузлами, але мене не брали. Так було кілька разів. Тоді я стала питати, 
що таке, і один наглядач сказав: «Не хочуть начальники етапу брати вас в 
етап, бо ви стара». 

Нарешті мені знову оголосили: «Збирайтеся, і речі – все беріть. Вас по-
дивляться». 

Я вийшла у великий етапний двір, огороджений. Стояли в тілогрійках – 
цілий гурт людей. Мужчини збоку. Мене поставили сюди, ближче до началь-
ства. Підійшов начальник етапу. Коли перекликав усіх своїх етапників, косо 
на мене час від часу поглядав. А тоді підійшов і каже: «Ви знаєте, що ви мо-
жете не їхати в етап?» – Кажу: «Ні, не знаю». – «Ви маєте право відмовитися 
від етапу. Це не я перший не хочу вас брати, бо я не хочу мертвяків возити». 
Він запитав щось одне, друге, я так бадьорим голосом, звичайно, з ним гово-
рила і кажу: «Я вас попрошу: візьміть мене в етап». – «Як? Ви проситеся?» – 
«Так. Бо так чи інакше – в етап мене візьмуть. З України мене повезуть! З Украї-
ни мене повезуть... Але мучитися тут, на пересилці, мені важко. Я вже хочу 
швидше приїхати на місце». – «Ну, добре, як ви проситеся. Але ви впевнені, 
що як відмовитеся, то вас все одно візьмуть?» – «Поспитайте у них: це така 
стаття, що все одно повезуть – мертву, а повезуть!» 

Так я з цим начальником етапу поїхала. Їхали ми перегоном Харків – 
Свердловськ. Ми їхали три дні. Час від часу стояли, наші вагони відчіплюва-
ли, заганяли десь там у кути. Це процедура досить довга і забарна. 

Коли ми вже мали приїхати – вже знали, що до Свердловська, десь я по-
чула між людьми, бо там були такі свідущі люди, що вже не один раз ці етапи 
долали, – я виявила, що в мене замочок на чобітку не защіпається. Я попроси-
ла, щоб підійшов начальник конвою. Дежурний подивувався, чому саме його. 
Кажу: «У мене особлива справа – скажіть, що я його кличу». – «Він спить». – 
«Хай потім». Я кілька разів нагадувала, нарешті він підійшов. Я кажу: «Знає-
те, у мене до вас є прохання – ви знаєте, що не можна везти ні шнурка, ні би-
нта, нічого, то хай мені дадуть яку-небудь ганчірку, щоб я могла порвати і 
зав’язати свої чобітки – бо як я буду йти?» Він каже: «Ану, дайте я подивлю-
ся – у моєї жінки все така проблема. Може, я щось зроблю». Він пішов, згодом 
приніс і каже: «Тепер добре. Це замок ще непоганий». Він мені полагодив 
замок... Я знаю про суворість конвою, я знаю про цих начальників конвою, 
що собі дозволяють усе... Я не хочу його хвалити, але хочу сказати, що він у 
даному випадку щодо мене чинив... чинив по-людськи. Уявіть собі, як же я 
виглядала, що навіть начальник конвою – і той зжалувався (плаче), а ті каде-
бісти в київській тюрмі так знущалися з мене цими допитами! І таким іншим. 

Коли ми вийшли і треба було йти до Свердловської пересильної, нача-
льник конвою взяв мої речі і дав якомусь блатному, що нічого в нього не бу-
ло (сміється і плаче), він був «гол, як сокол». Він йому дав і сказав: «Неси!» 
Я ще подумала, що, може, я вже попрощалася з тими речами. Не сказала ні-
чого, але засумнівалася і, мабуть, мала переляканий вигляд, але він каже: «Не 
бійтеся, він тут нікуди не втече» (сміється). Оце такі комедії були в дорозі. 

На Свердловську мене закинули в камеру, звичайно, до блатних, бо там 
таке перенаселення було народу, що ніде було одну душу ткнути. Поселили 
мене в малесеньку камеру між блатних. Блатні мене дуже непривітно зустрі-
ли, кажуть: «Нам ще бракувало стару бабу сюди!» А самі – молоді і, можна 
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сказати, здорові дівки. – «Нема ж місця!» – А він каже: «Вдвоем будете 
спать». Я кажу: «Я не буду. Не турбуйтеся, спіть окремо – я буду на підлозі». 
Тоді ці дівчата до мене трохи пом’якшали. Я була невимоглива (плаче). Чого 
постелити на підлогу? Але я була така втомлена, що зразу лягла – вузол під 
руки й голову, лягла, і так через мене треба ходити в туалет – там була каналі-
зація. Отже, вони переступали через мої ноги. Їх там було, здається, четверо. 
То невеличка камера, якась особлива. 

Стали вони питати, за що я. Я подумала: не буду їм казати за що, бо не-
відомо, яка то буде реакція. Кажу: «За взятку». – «А велику взятку?» – «Ні, 
невелику» – «А скільки?» – «50 рублів» – «О, стоило за 50 рублей?!» – Ці ді-
вчата мої були одна з Харкова, друга десь з Одеси – це такі вже проханжеївки 
були, що у них під ногами все горіло. «В 75 лет – и за взятку? Ну и звери же 
такие!» Наматюкали вони тих всіх моїх слідчих, облаяли... (Сміється). 

А потім мені стало погано – я зомліла. Вони зауважили це. Як зауважи-
ли, то злякалися – вони всі страшенно забобонні. Злякалися, що я тут можу 
умерти в їхній камері – а це погано... 

В.Скрипка: Погана прикмета. 
О.Я.Мешко: Погана прикмета! (Сміється). Стали вони гупати в двері. 

Я не догупалася б – я не в силі була підлізти до тих дверей, я просто лежала і 
все. Стали лікаря викликати. Не підходять на їхні виклики. Як стали вони всі 
разом гукати! Я вже очуняла, злякалася, кажу: «Ой, Боже, не стукайте так 
дуже, бо, може, ще й покарають вас». – «Хай заберуть вас – чого вони нам мер-
твяка підкинули?» 

Прийшла лікарка. Подивилася на мене, поміряла мені тиск, покликали 
швидше санітарок. Я вже ногами тільки перебирала, а санітарки мене приве-
ли в якусь їхню лікарняну кімнатку невеличку. Я думаю, що лікарня там не-
мала, але за якимось статтями сортують людей. Отже, вони привели – вось-
меро нас там було. Ті всі люди допомагали, працювали, обслуговували «окремі 
корпуси». Що ж то були за «окремі корпуси»? Виявляється, що там, у Сверд-
ловську, сиділи різні адвокати, юристи, судді за якісь свої злочини. Чи то ха-
барі, чи що там, я не знаю. Ті жінки мені розповідали, які вони чемні люди, 
як з ними легко працювати. Вони там збирали у них брудну білизну, розвози-
ли їм їжу, пресу приносили – бо це була та привілейована частина в’язнів, які 
здійснювали радянське судочинство, але були покарані. Скільки їх було, не 
знаю – очевидно, досить чимало, бо то був цілий окремий коридор. 

Мене там стали лікувати, трошки відходили. 
Наступний етап. Тут в етап узяли без будь-якого тертя. З цього Сверд-

ловська, в якому я пролежала десь днів 10, поки лікар дозволила везти в етап, 
мене повезли... От забула, що по дорозі перше, треба глянути карту. Бо я була 
в Красноярську і в Іркутську – то що перше? По-моєму, Іркутськ.* Я поїхала 
в Іркутськ. 

В Іркутську – не без пригоди. Ввели мене в велику етапну камеру. Люди 
лежали на підлозі, під нарами, в проходах, переступали отак одне через одно-
го. Надзиратель ввів мене і звернувся до людей: «Вы нас все упрекаете, какие 
мы бессердечные люди. Вы люди гуманные, добрее нас – вот старухе усту-
пите место». Ніхто не поворухнувся і ніякого висновку з цього не зробив. Він 
недовго намовляв – повернувся й пішов. Я довго сиділа там на лавці – довгий 
такий стіл і лавки такі довгі. Довго сиділа, потім якась там одна худенька жі-
                                                             
* Таки Красноярськ. – Ред. 
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ночка каже: «Ось тут вікно, то тут холодно, кватирка не засклена – може, тут 
примоститеся?» Я була дуже рада, хоча все-таки на мене трохи вітром дуло. 
Я в теплій одежині вдягнена, тільки роззута, так там і лежала. 

У мене високий тиск. Ліки привозять медсестри під віконце. Кожен по 
черзі підходить і просить сам, каже, що в нього – чи живіт, чи голова болить. 
Коло понять було дуже обмежене: вона видавала на свій розсуд, без огляду 
лікаря. У мене високий тиск. Мені давали таблетки раунатину – як потім ви-
явилося, мені їх не можна було, тому що в мене глаукома, і то мені страшенно 
шкодило. 

Ще забула вам сказати, що перед тим, як мене відправити в цю переси-
льну камеру, я брала з собою ліки. Мені не дозволяли, але я сказала: «У мене 
глаукома, я ці ліки повинна мати з собою, бо повинна тричі закапувати». – 
«Придет сестра и закапает!» – А там хтось із хворих сидів і каже: «Коли ж та 
сестра буває? Коли прийде, а коли й не прийде, якщо раз у день, то слава Бо-
гу – а то ж тричі треба». Хтось там мене підтримав. А цей старший надзира-
тель мені не дозволяв: «Нельзя» – і все. Я вперлася – і він уперся. А тоді він і 
каже: «У вас такая статья, что вы должны вести себя немного лучше, без та-
ких резких требований. Вот тут проезжал один – как же его фамилия? Слу-
шай, Иван, ты не помнишь, как фамилия этого человека? Вот забыл, что-то 
на букву «С»... Забыл... Вот он какой был выдержаный человек, ему тоже 
что-то нужно было, но когда мы сказали нельзя, он послушался». – «А я не 
могу слушаться, мне нужно глаза закапывать!» І доти вимагала, поки мені не 
дали ті краплі – бо ж глаукома. Виявляється, то їхав Євген Сверстюк через ту 
їхню тюрму, і вони його запам’ятали. Запам’ятали цю особу. 

В.Скрипка: По статті, видно, запам’ятали. 
О.Я.Мешко: Вони запам’ятали його манеру розмови. Звичайно, я вихо-

дила з себе, коли мені не давали закапати краплями очі, хворі глаукомою. 
В.Скрипка: Він був стриманіший за вас у стосунках з органами. 
О.Я.Мешко: То безперечно. Він стриманий, він вихований, а я з ними... 
В.Скрипка: А ви непогамована, як усі жінки, та ще й склалася така си-

туація. 
О.Я.Мешко: Ні, я не могла їх терпіти. Перш за все, всі попередники 

провели слідство, підписували протоколи. А я протоколів не підписувала. Ви 
уявляєте – щоб не підписувати? Щоб не підписувати протокол, треба було 
відвоювати собі це право. Я мусила відвоювати, тому що в нас була домовле-
ність між членами Української Гельсінкської Групи: не вести з ними протокол. 
Усі попередники наші вели протоколи, підписували завершення слідства – 
ми мовчали. Матусевич жодного протоколу не підписав, вони його по східцях 
спускали, як я знаю. Лук’яненко так само – Лук’яненко навіть на суді, вже ко-
ли його судили в Городні, то він казав: «Я вас прошу: заберіть мене в камеру 
і судіть без мене». Отакі були суди. 

В.Скрипка: Так. А він юрист, Лук’яненко, то він, видно, знав якісь за-
конні підстави, що можна вести себе так. Лук’яненко – він же закінчив МГУ? 

О.Я.Мешко: Ну, так, він скінчив Московський університет, юридичний 
факультет. Його скінчив і Горбачов. 

В.Скрипка: Лук’янов, Горбачов, Лук’яненко... 
О.Я.Мешко: Там Лук’яненко навіть був секретарем осередку – він же 

член партії був. 
В.Скрипка: О, так, він великою шишкою міг стати. Йому б, може, і до 

ЦК та до Політбюро була б доріжка, якби він не повівся з вами... 
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О.Я.Мешко: Вибачте, то ще треба належати до того клану – у них свій 
клан, вони один одного підпирають. От через те вони опинилися в такому ста-
новищі, що сьогодні треба міняти все ЦК, залишити хіба Горбачова. 

В.Скрипка: Так, то одне діло було замахнутися на Хрущова, як ви з се-
строю. А зараз, бачите, колективне керівництво. 

О.Я.Мешко: Ви знаєте, коли Хрущов їхав до себе додому на дачу, то ес-
корт машин їхав – як можна було до нього підійти? 

В.Скрипка: Весь рух перекривали. 
О.Я.Мешко: Весь же рух перекривався – він їхав по Житомирській туди, 

де його дача була. То як можна було до нього підійти? Я, між іншим, своєму 
слідчому казала: «Як практично? Я ж не безумна, ми з сестрою не безумні – 
як практично можна?» – Каже: «Ну зачем обязательно намерения? Достаточ-
но настроения». Кажу: «Але це безумство, ви ж вигадали це? Я ж не можу 
цього вам підтвердити. Давайте свідків». То слідчий Куценко мені казав таке: 
«Какие нужны доказательства? Одно доказательство – ваше собственное 
признание». – І вибивали із мене «собственное признание». 

Отже, сиділи ми там, на пересилці, цілих два тижні, навіть більше двох 
тижнів. Люди кричали, вимагали, щоб швидше брали в етап. Умови були жа-
хливі. В баню водили, а в бані стічна вода не сходила – по коліна в калюжі, 
сама ця вода нас збивала, ми могли туди впасти. Далі. Не виспишся... Ну, жа-
хливі умови. Я там познайомилася з таким контингентом... Я не знала людей, 
я не знала нашого суспільства, пане Василю! Уявіть собі: я людина, що весь 
час займалася громадськими справами – тоді, коли я вчителювала у школі, 
тоді, коли працювала в Київській облспоживспілці, виїжджала в райони – я 
весь час мала справу з людьми. Я знала людей села, знала інтелігенцію, знала 
тих людей, яких гонять на вечори, на концерти, знала їх у магазині, на вулиці – 
але я не знала людей! А тут я побачила, чим хворе наше суспільство. 

Там була одна молода дівка, яка на всю камеру (а нас там було багато) 
розповідала, що її засудили за проституцію. То каже: «У мене було 25 свідків, 
але треба було поставити 125 свідків, то ще мало». Такі жахливі речі. Бачила 
юнок малих, яких ще не можна було судити, вони відбували строк малоліт-
німи. Їх якраз переводили у табори. Я бачила й тих дітей... Це діти Півночі, 
діти Росії. У них таких довгих етапів, як у мене, не було, бо, в основному, то 
люди, засуджені за побутовими статтях. 

Між іншим, цікавий момент я вам повинна підкреслити. Вони відбува-
ють строк покарання в своїй республіці, а тільки особливо небезпечні злочи-
нці перебувають на далеких таборах. До особливо небезпечних злочинців за-
рахували і людей, засуджених за політичними мотивами. Вони ніколи не 
відбувають покарання у себе на Україні, їх везуть у найдальші регіони, най-
тяжчі в кліматичному відношенні, у постачанні... Люди там перебувають у 
неприродних, незвичних для себе умовах, вони не пристосовані до цього. Ін-
ша річ, коли то якути, що там народилися. У них у генах є самозахист, тоді як 
ми того самозахисту не маємо. У таких умовах ми відбуваємо строки покаран-
ня, такі довгі етапи. Я не знаю, чи ще хто-небудь із найтяжчих злочинців – чи 
був у нього етап 105 днів, як у мене? Я в багатьох людей питала: «Скільки ви 
були в етапі?» – Коли я під кінець називала цю цифру, люди брались за голову: 
«Да что вы? Та не может быть такого!» Так от, таке було. 

Отже, в Іркутську я довго була. Мені там теж було дуже погано. У них 
не було й ліків, які я попросила. То я попросила викликати лікаря. Надзира-



 315 

телю своєму я казала, що я за статтею, за якою я засуджена, я повинна бути в 
окремій камері. «Ви робите порушення, що ставите мене в загальну камеру. 
Я не маю нічого проти тих, що я з ними сиджу, – це вже я адресувалася до 
своїх колег по нещастю. – Але ви порушуєте закон. Крім того, що немає ні 
місця, нічого». 

Викликала лікаря. Прийшов бравий такий молодець, гарний чоловік. Як 
він скептично вислухав мене, з яким презирством він дивився на мене й казав 
мені: «Вы еще с претензиями? Скажите спасибо, что вы в этой камере, а то 
мы могли бы вас просто в одиночку, в карцер бросить, и сидели бы вы там в 
неотапливаемом помещении!» – «Так це ж буде порушення закону!» – «Так а 
что же нам делать? Войдите в наше положение – наша тюрьма рассчитана на... – 
Не пам’ятаю, яку цифру він сказав. – Но здесь в десять раз больше людей». 

Отаке становище з цим карним елементом. 
З Іркутська мене повезли в Красноярськ.* У Красноярську мене взяли в 

лікарню. Самі взяли в лікарню. Бо мене зсадили з потяга, вели попід руки. 
Привели – я, не дивлячись, чи є місце, бо там ні стільця, ні лавки, треба було 
стояти, поки пройдеш перегляд і перевірки етапних документів, – я просто 
сідала, виправляла ноги і хилила голову – не то спати, не то вмирати. В ота-
кому стані взяли мене до лікарні. 

У них, очевидно, теж не було такої камери. Вони щось таке придумали, 
але підселили до мене стукачку. Стукачка була доволі симпатична людина. 
Намовила мене написати листи: «Я тебе устрою все, я устрою, я тут хожу, 
что-то, где-то она делает...» Я потім таки зрозуміла, що це була їхня стукачка. 
Вона тут, у камері, тільки спала, але більше перебувала там. Я написала кіль-
ка заяв, кілька листів. Один лист я написала до Чарочкіної в республікансь-
кий психоневрологічний диспансер, котра мене комісувала. Один написала 
до завідуючої відділом судової експертизи – написала і докоряла їй, що я 
п’ять днів була під стражею, що вона мене тримала там незаконно і що я 
п’ять днів могла бути на волі. Я так мріяла про ту волю, про нашу «волю» в 
лапках. Я жалкувала за п’ятьма днями, а попереду в мене було п’ять з поло-
виною років! 

Отже, з цієї камери мене теж довго не брали – етапний начальник не хо-
тів брати. Нарешті мене на показ виводили, подивиться він на мій бадьорий 
вигляд – коли 75, то здається, що це вже треба попід руки вести, а я у Нікола-
євську-на-Амурі** я відбула більше місяця одна в камері, після дезинфекції 
клопів і різної нечисті, в непровітреному приміщенні. Я не знаю, як я витри-
мала. Потім Хабаровськ, зустріч іще з одним слідчим, якому цікаво було по-
дивитися на таку політичну, яка в 75 років*** їде на заслання, – мабуть, з цією 
метою. Я з ним не хотіла говорити і сварилася. 

ЗАСЛАННЯ 

Погода на Аян була нельотна. На Аян два транспорти: або літаком – це 
цілий рік, або пароплавом – тільки в час навігації (найкоротший час – це 2-3 
                                                             
* Мабуть, навпаки. – Ред. 
** Спочатку Хабаровськ, а потім Ніколаєвськ-на-Амурі. – Ред. 
*** У 76! – Ред. 
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місяці навігації). Отже, на літак я не потрапила, бо була нельотна погода. То-
ді – на пароплав – і я приїхала в Аян.* 

Хата – 300 метрів від берега Охотського моря, на великій широкій вули-
ці Вострецова. Якутська хата, що її треба було цілих три місяці ремонтувати, 
щоб лишитися в ній зимувати. Сама я там була, і то мені пощастило, бо якути 
мають хату невеличку, а більші сіни, в яких вони тримали зимою свою худо-
бу. Ці сіни були заложені рубаними дровами – це дало мені можливість ви-
жити в часи завірюх, коли хата моя стояла, як стіг серед поля, як кучугура 
снігу, коли я лишалася по кілька днів заметена, без виходу надвір. Одна боч-
ка з водою в хаті, а друга, порожня, до вулиці ближче, 35 метрів. У добру по-
году в бочку води заливали. Її треба миттю переносити, 20 відер, у хату, бо за-
мерзне. Іноді випаде так, що час уже набирати нову воду, а в тебе, скажімо, в 
хаті є третина бочки і ти ще не береш ту воду. А тут негода, тебе замело, тиж-
день мете, а – тиждень, поки хтось мене відкопає, відгорне той сніг. 

Мені були такі випадки, коли вітер обривав електромережу і я лишалася 
в хаті без світла. Палила свічку. Вікна занесені, двері заметені. Я одна в тій 
хаті, і не знаю, коли вийду на світ. Ця хата над дорогою. Люди йдучи питали: 
«Чи вона там є, чи вона жива?» – Сусіда казав: «Та, мабуть, жива, бо вчора 
ще з димаря дим ішов». Отак я сигналила людям про те, що я ще жива. 

Раз моя Людочка, що працювала в магазині, розсердилася на моїх сусідів, 
коли ті сказали: «Та ще жива – учора диміло». – «То ви ж мужчини, то взяли 
б та відкопали її!» Взяла лопату, і я чую, як хтось горне сніг. Раптом сніг з ві-
кна спадає – світ Божий, надворі світло! І Люда, розрум’янена, весела, стукає 
мені у вікно, махає рукою і біжить на чергування... 

Я наймала людей за півлітра горілки. Там багато аліментників, туди їх ви-
силають. Політичний засланець – тільки один, більше не можна. Отже, я домо-
влялася з аліментниками за горілку. Раз розчистять чи воду принесуть – пів-
літра горілки. А його покличуть до КДБ і строго-настрого накажуть: якщо ще 
раз він мені це зробить, то буде покараний. То не прийде вже – хіба п’яний 
згадає, що тут можна похмелитися, і прийде. 

Я тоді стала виходити зі становища сама, бо така залежність мене стра-
шенно мучила. Коли починалася завірюха, я одягалася – валянки, ватні шта-
ни, шапку, брала лопату і пробувала чистити. Але нікуди викидати – високо 
                                                             
* В Аян, де добував 3-річне заслання її син Олесь Сергієнко, О.М. прибула 3 липня 1981 року. – 
Ред. Далі – примітка О.Сергієнка. Маму привезли до Аяну морем, побивши всі рекорди три-
валости й обтяжливости етапу – вагонами-зак і морем – з Миконаївська-на-Амурі. Кодекс 
дозволяє засланцям добиратися до місця заслання своїм ходом, без конвою. Або, якщо й з 
конвоєм, – то літаком, за три дні. Розрахунок був на остаточний підрив митарствами 
тюремного етапу і без того підірваного здоров’я: саме в психлікарні влітку 1980 року діс-
тала мама гіпертонію. 
Коли маму взяли на етап, дружина 28 березня після важких пологів народила мені дочку, 
через розрив симфізу втративши змогу ходити і опинившись сама з двома дітьми – немов-
лям і третьокласником. Мама добре розуміла, перед яким вибором поставило мене КДБ, 
призначивши їй місцем заслання Аян, і, не вагаючись, суворо наказала: «Сину, їдь, рятуй ро-
дину!». Для мене почалася тримісячна епопея ремонту ветхої хатини і заготівлі дров на 
довгу зиму. Крім того, мамі зумисне не виплачували пенсії, щоб у такий спосіб змусити ме-
не залишитися в Аяні, і я підробляв по неділях, щоб залишити їй гроші до пенсії. Мені на 
півтора місяця (з 4 вересня до 16 жовтня 1981 року) продовжили заслання, і я виїхав звідти 
18 жовтня останнім випадковим пароплавом. – О.Сергієнко 
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ж! То я стала топтати. Сніг пухкий, топчеться й прилягає. Я ходжу й топчу, й 
топчу, й топчу – 35 метрів мені до вулиці. Там прочищають трактором. Втом-
люся – йду в хату, посиджу, вип’ю води і знов іду топчу. Таким чином у мене 
утворювався такий вузенький тунель, тільки на мою фігуру, щоби пройти. 
І то все сніг натоптувався вгору, такий тунель утворювався десь там, вище 
вікон моєї хатинки. 

Обслуговувала себе сама. Не журилася. Цілий день, коли не виходила з 
хати, то писала – писала листи, писала заяви, писала скарги. Писала... Коли 
можна було йти надвір, я йшла. Дорога там розчищена. Переходила на бухту 
Охотського моря, де ділянка прочищена, бо люди їздили за бензином аж на 
той бік бухти. Я по цій бухті шпацірувала годину, дві. Спеціально приїздила 
машина КДБ, щоб поглянути на таке чудо – що воно одно, надворі, марширує 
в отій кризі. 

Я не давала волі своїй журбі і своєму песимізму. Я по натурі не песи-
міст, але в тих умовах можна здуріти. Але я кожного разу сама себе мобілізо-
вувала на прогулянку, на роботу і на молитву. Я вірю, що молитва і звертан-
ня до Бога мені допомогли вибути ту страшну неволю. То район невеликий, 
зветься Аяно-Майський, село Аян. Жителів там дуже мало – 1800 чоловік, а 
влітку ще приїздять «за довгими рублями» на будівництво та різні роботи. 
Живуть сім’ями. Не було там жодної жінки мого віку, щоб сама в хаті воюва-
ла зі стихією і з КДБ. 

А з КДБ треба було воювати. КДБ мене переслідувало. Уявіть собі, що 
коли МВС виділило на карті цю географічну точку як місце заслання для по-
літичних, то поставили там службовий пункт КДБ. Було їх там 2 чоловіки, тре-
тій шофер, машина і машиністка з місцевих. І та контора працювала – машин-
ка вистукувала, вони роз’їжджали по містечку, викликали людей. За мене всіх 
перепитали, всіх проінформували, хто я. Але ж не інформували так, як то на-
лежить, правду не казали, а казали, що я була в Західній Україні, що я належу 
до тих, що розстрілювали наших таки красних бійців, нищили. Хтось дурний 
послухав, а інші вже їм не вірили. Я попала в ту пору в Аян, коли люди не ста-
вилися, можу сказати, до мене погано – хтось, може, байдуже, хтось зі спів-
чуттям, а хтось з усміхом питався: «Неужели такая власть наша слабая, что вот 
эта женщина одна, а их два человека, и двое еще, и еще уборщица есть? По-
думайте, сколько людей! И когда же кончится ваш срок?» 

А були й такі п’яні хлопці, що кидали на мене каміння. Я таки тікала, бо 
боялася, щоб у голову не попало. Але то не було часто, то було раз чи двічі. 
Був один, коли я ввечері – перед сном обов’язково виходила робити моціон, 
якщо погода дозволяла, – то ганявся за мною якийсь мотоцикліст. У магазині, 
куди я навідувалася за продуктами – овочі і все те було привозне, з Хабаров-
ська, – стояли черги, людей набивалося багато, і я ж там, у черзі, одержувала 
продукти, – то люди один одного знають, а я серед них була чужинкою, пе-
репитували: «Хто це? Що це?» Ті, що знали, казали: «Та, засланка, навічно». 
Вважали, що я приїхала в Аян навічно, я це чула. 

Я – не навічно. Я собі мету поставила повернутися додому. Вживала 
всіляких заходів щодо фізичного тренування, психічного. Моральну підтрим-
ку мала від людей, які мені писали: львів’яни писали, родина Горинів писала, 
москвичі мене підтримували. Дуже підтримували мене українська діаспора і 
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німці. Як не дивно, німці з ФРН надсилали мені дуже багато різних бандеро-
лей – таке-сяке, ніяке, але ті бандерольки мені були потрібні – що мене пам’я-
тають, що мене знають. Присилали листи і в Хабаровський край – до влади 
зверталися, зверталися до прокуратури. Прокуратура мусила цікавитися моїм 
становищем і моїм забезпеченням. 

Я зверталася в суд. Був там такий суддя Стус, українець, який колись «за 
довгими рублями» приїхав та й залишився до пенсії. Стус мені співчував. 
Навіть Стус казав: «Якби я мав можливість, то ми би з лікарнею вирішили – 
хай би дала вона такий документ, і ми провели б вас через комісію на звіль-
нення». Я його заспокоїла: «Це не допоможе, це виключено». 

Був там такий прокурор Суворов. Цікавий чоловік. Ми з ним часом – бо 
у нього було мало роботи, а я заходила в якійсь справі зі скаргою на КДБ – то 
мені мої листи забирали, то посилки якісь вилучали, то щось такого, – і так я 
з ним роззнайомилася. Коли я приходила до нього, то ми подовгу з ним роз-
мовляли. Він так критикував радянську владу й органи КДБ, і скільки вони 
коштують державі, ті, що надо мною в цьому пункті Аянському, і як це від-
бивається на наших фінансах. Так щиро, відверто говорив, що одного разу я 
слухала його й дивувалася, бо я навіть на волі не завжди собі дозволяла з 
будь-ким у такий спосіб говорити. Спитала: «А ви не боїтеся, що ви так мені 
ось це розказуєте?» А він каже: «Кто вам поверит? Никто не поверит – я со-
вершенно спокоен. Кроме всего остального». Тобто він мені справді співчу-
вав, і він мені допомагав, коли забирали в мене листи. Листи всі перевірялись – 
і ті, що надходили, і ті, що я відсилала. Дуже мало моїх листів доходило на 
волю. 

Будучи в засланні в Аяні, – що вибратись відтіля можна тільки літаком, 
а я ще була й під наглядом, – я кожного місяця ще мусила приходити в мі-
ліцію відмічатись. А були такі дні, що не вилізеш, то мені ще й докоряли: 
«Вы почему не пришли вовремя?» Отже, я ходила і в міліцію. Жартувала: 
«Міліція моя мене береже. Може, вам тут щось помогти треба?» – То питали: 
«А що?» – «У вас такі брудні вікна, то треба їх помити». – «Вот, спасибо, что 
сказали. Вот у нас будут сидеть – обязательно надо, в самом деле, помыть окна 
и двери». 

У них, у багатьох цих начальників, під шклом був портрет Леніна. Вибач-
те, я помилилася – портрет Сталіна. Це мене страшенно обурювало. І в нашо-
го паспортиста – він окремо, з другого ходу треба було йти до нього, в цьому 
ж будинку, – портрет Сталіна під шклом. Він сидів, працював і цілий день на 
нього милувався. Я обурилась. Пояснила йому: «От мине якийсь недовгий 
час – як вам буде соромно, що ви його ото під шклом маєте». Думаю, що сього-
дні вони мене згадують. Вже ніхто з них Сталіна не тримає в себе під шклом – 
але як у душі? Усі мріють про «жесткий порядок», всі мріють про «твердую 
руку». Хочуть «твердої руки». Демократія коле в носі. Демократизму ці люди 
не можуть витримати. Чи можуть вони перебудуватися? Чи цими людьми ро-
бити перебудову? Всі ж вони залишилися на тих своїх старих місцях. 

Я кілька разів лежала в лікарні. Навіть по кілька місяців. Лікарі такої бу-
ли кваліфікації, що й діагноз правильно поставити не могли, але розуміли, що 
це велика серцева недостатність, і я лежала. Коли мене згодом обстежили в 
Австралії перед операцією ока, то виявилося, що я перенесла три інфаркти. 
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Два інфаркти я знаю, що перенесла – десь, очевидно, в Аяні. Я сама собі ди-
вуюся, що я була така хвора, а мала силу все ж таки повернутися. 

ПОВЕРНЕННЯ 

Я добула той строк. Але жодного дня більше. Мені пощастило – на цей 
раз була льотна погода. Перед самим кінцем, незадовго, сказав мені наш ді-
льничний міліціонер – отак проходив десь, ніби не спеціально, але ми зустрі-
лись з ним, як я зрозуміла, не випадково. Він мені сказав: «Я вас повезу, а потом 
и приеду за Вами – все-таки освобождаться вы отсюда будете». – «А куди?» – 
«Да хотят проверить вас на ваше психическое здоровье». – А то, я пам’ятаю, 
було 1 квітня. Звільнялася я 5 листопада. Я йому сказала: «Сьогодні 1 квітня – 
ви жартуєте зі мною?» – «Нет, но и не надо об этом больше говорить». Він хо-
тів мене застерегти. Уявіть собі: звичайний дільничний міліціонер, що п’яних 
волоче за шиворот, мав усе-таки часом якусь людську подобу. Він співчував 
мені й попереджав. 

Отже, я була страшенно насторожена. Що мені найбільше шкода – я ро-
зуміла: якщо мене повезуть до психушки, то не треба тих листів і вироку на 12 
аркушах. Я вирішила, що знищу листи. Це було багато листів від Сверстюка, 
від Петра Розумного, від моїх земляків, від Панаса Заливахи, із Києва, зі Льво-
ва, з інших міст. Багато гарних було листів з-за кордону. Я зібрала все це і 
вирішила, що листи я спалю сама. Але вирок свій – я повинна покликати КДБ 
і спалити при ньому. Для чого я це робила? Якщо вже я попаду туди, то я не 
хотіла, щоб відразу почалося слідство. Бо вони по тих листах будуть перепи-
тувати. Я спалила – і дуже жалую. Це той скарб, попрощатися з яким без сер-
дечного болю не можна було. 

Я покинула там усі свої речі. Узяла тільки мінімум, те, що могла нести. 
Цінніше відправила додому, а це все лишила. Жінка одна, дуже старенька, 
але, певна річ, молодша за мене, яка мені дуже допомагала в часи, коли я ле-
жала в лікарні, опалювала ту хату, то вона сказала: «Нет-нет, все продадим». 
А я сказала: «Ні, я нічого не продам, я все залишу тут. Нехай його візьмуть 
бідні якути». 

Якути бідні, якути – люди, які справді належали до тих, кого пограбува-
ли і духовно, і фізично. Я все лишила для неї. А останнє, на чому спала і таке 
інше, – я винесла вранці і поклала на призьбі. Двері замкнула, ключа від хати 
забрала, щоб передати його одному політичному в’язневі, якого туди присла-
ли, щоб забезпечити його житлом. 

Отже, 5 листопада 1985 року я виїхала. У Ніколаєві-на-Амурі була зупи-
нка на дозаправку. Доки літак готувався до польоту далі, нас висадили на пе-
рерву. Я хотіла, як і всі люди, вийти до вокзалу – мені перепинили дорогу, не 
пустили. Один чоловік, не у військовій формі, а у формі льотчика, сказав: 
«Пройдем со мной в нашу контору». Я наполохана була, думаю: оце він мене 
може тут залишити, а літак тим часом полетить. Щось будуть робити – не на 
очах людей, які зі мною їхали і знали, що я повертаюсь додому. Він мене тяг 
за руку, я упиралась. Але в нього ще не було тої хватки – хапати за шиворот. 
Діяв він за дорученням, але він не мав такої нахабности і відваги – волочити 
стару жінку. Я сказала: «Я зайду до туалету. Ви мені в туалет дозволите?» – 
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«Нну-у... Ну ідіть», – дозволив. Були в нього ще якісь справи, хтось його 
кликав. Він мене чекав під туалетом. Я замкнулась. Я просиділа, аж поки по-
чула, що люди вже йдуть на літак. Я вийшла і прилучилася до цих людей. 
Таким чином я знов попала на своє місце і думаю: значить, це буде не тут, що 
хотіли зробити. Це буде не тут, це буде в Хабаровську. 

До Хабаровська я летіла з тяжкою душею. І яка ж я була подивована: 
коли я зі своїми речами вийшла – четверо людей стояло при купочці! Двоє 
мені знайомих, а двоє напівзнайомих. Ті, що напівзнайомі – то були бухгал-
тери-ревізори, які перед цим були на ревізії в Аяні, я з обома з ними розмов-
ляла. А один – москвич Леонід Васільєв, другий – Петро Розумний. Не знаючи 
один одного, вони стояли при купочці, чекали. Таким чином, всі вони разом 
протягли до мене руки і всі разом перезнайомилися. Були подивовані, що не 
було оголошено про прибуття цього літака, тоді як про всі попередні літаки 
оголосили. Таким чином вони одні лишилися під цими дверима. 

Ці ревізори знали дату мого звільнення – я їм сказала. Про всяк випадок – 
вони не були певні, що я справді буду цим літаком летіти, але була льотна 
погода, то здогадались, приїхали. Отже, мене зустрічало четверо. З ревізорами 
я люб’язно попрощалась, ще ми фотографувалися, зайшли сквер. 

Місце в готелі вже було заготовлене мені Васільєвим. Взяли місце й Пе-
трові, бо треба було чекати літака. Ми летіли другого дня. Я перебула в готе-
лі разом з цими чоловіками. Тобто вже були люди, були свідки. І ревізори 
теж приходили прощатися. 

Ми летіли з Васільєвим і з Петром Розумним. Петро Розумний мені був 
знайомий листовно і з фотографії, до того я з ним не була знайома, хоч про 
нього знала ще з Івано-Франківська. 

Ми прилетіли в літаку до Москви. У Москві я вирішила, що не поїдемо 
літаком, поїдемо потягом. Я подякувала Васільєву за його турботу й сказала, 
що вже поїду з Петром Розумним, нам по дорозі, а то вже й так цей маршрут 
його, очевидно, втомив. 

Ми їхали разом у потязі з Петром Розумним. Він спеціально приїхав ме-
не зустріти. Але він не в Аян приїхав – він приїхав у Хабаровськ, бо він на-
віть не знав, як до Аяну добиратися і коли. Це було трудно, бо треба було ма-
ти спеціяльну перепустку до Аяна. Я не сказала, що місце мого заслання Аян 
було обмежене правом в’їзду як прикордонне – воно ж на березі Охотського 
моря. Отже, приїхати до мене в Аян було дуже трудно – це ж треба було мати 
спеціальний дозвіл. От чому всі вони й зустріли мене в Хабаровську. 

Я приїхала в супроводі Петра Розумного. Я відразу почула до нього ду-
же велику симпатію і вдячність за ту опіку, яку він проявив до мене. Мені 
довелося 5 років у неволі перебувати самій, на свої сили надіятись – а тут ра-
птом про тебе турбується ще відносно молода і здорова людина, людина, яка 
тобі симпатизує. То дуже приємно буває, особливо приємно, коли ти повер-
таєшся після відбуття своєї неволі. 

В.Скрипка: Дорога Оксано Яківно, зараз нові часи настали – часи такі 
обнадійливі, відрадні, які вселяють віру в те, що в нас відбувся злам у суспі-
льстві, в психології людей – а це дуже важливо. Центральна Європа зараз бу-
рхливо прямує до демократії, до тих, бодай, елементарних свобод, які є не-
одмінною властивістю людського життя. То і в нас, безперечно, перспективи 
непогані. Але я хотів би спитати, які у вас погляди на перебіг подій, які в нас 
відбуваються. А ще хотілося б спитати, як ото у вас вийшло з тою поїздкою в 
Австралію? Бо я по радіо слухав тоді – випадково так включив, – що ви цілий 
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день провели в парламенті. А хто хотів, той у вас розпитував про становище 
тут, у нас, на Україні. Ви й промову там виголошували... Кілька конкретних 
деталей, якщо можна. 

О.Я.Мешко: Ви знаєте, я вірила в те, що повернуся додому. Я спряму-
вала всю свою духовну енергію на повернення. Бо я думала так: умирати на 
чужій землі – це найгірша кара. Мені й справді пощастило: я повернулася до-
дому. Я була дуже нездорова, і не швидко акліматизувалася у Києві. Моє по-
вернення припало на кінець 1985 року, в листопаді я повернулася. 

Це були цікаві, нові події. Перша хвиля перебудови, «гласности, ускоре-
ния». Це ще сприймалося з таким подивом і недовірою. Здавалося, немає для 
цього бази. Але потім преса, радіо, телебачення... Ідолів стягали з п’єдесталів, 
розбивали вщент. Видано багато художньої літератури про часи сталінізму. 
Останнім часом друкується й «Архіпелаг ГУЛАГ» Солженіцина. 

ЗА КОРДОНОМ 

Я опинилась за кордоном не випадково – мене запросили зробити опе-
рацію очей. Я опинилась в Австралії.* 

Я пам’ятаю, з якою недовірою австралійська громада, австралійська дія-
спора ставилася до перебудови. Була дистанція між тим, як сприймали її лю-
ди, які виїхали з України в 1947 році, і тим, як її сприймала я, приїхавши з 
України вже у 1988 році. Це була колосальна дистанція. Наша діяспора ли-
шилася на точці зору найстрашніших часів. Переживши ті страшні часи і 
другу неволю – ті п’ять з половиною років, – і вийшовши під час перебудови, 
я не швидко акліматизувалася. Хочу сказати, що не в один, не в два роки, але 
вже коли я опинилася за кордоном, коли мені дозволено було поїхати і коли 
мені довелося виступити перед своїми земляками, я принесла їм повну інфор-
мацію про наше становище, про українське питання, про українських політ-
в’язнів. Я передала так, як то було на той час. На той час іще пермські табори 
були заповнені членами Української Гельсінської Групи і правозахисниками. 
Я дуже правдиво передавала інформацію, але з вірою у можливі зміни, оскі-
льки на нові позиції став керівник держави Горбачов. 

Горбачов вселяв надію на зміни. Наша Спілка письменників України, до 
якої я ставилася, по щирості вам сказати, з великим упередженням... Я зверта-
лася до них о захист Василя Овсієнка. Євген Сверстюк теж звертався зі своєю 
заявою о допомогу в справі «Собору в риштованні», який йому інкримінували. 
Я зверталася до тих письменників, але ставилася до них з упередженням, оскі-
льки не було серед них людей, які в змозі були духовно переступити через 
                                                             
* Примітка О.Сергієнка: Лютий 1988 – січень 1989 року. Хочу зауважити, що як мамою, 
так і мною найбільше опікувалася в засланні Майя Грудка з Австралійського земляцтва, ви-
силаючи реґулярно і постійно все необхідне в Аян: одяг (повний комплект), продукти. Вона 
ж, Майя Грудка, від українського земляцтва організувала мамі виклик в Австралію й опла-
ту дороги, розпочавши цим самим тріумфальну мамину закордонну подорож 1988 року, що 
після її вдалого виступу в парламенті Австралії обернулася кругосвітньою подорожжю по 
континентах і земляцьких громадах. Це виглядало так: Київ – Москва, де взявши в австра-
лійському посольстві оплачений квиток, мама вилетіла рейсом Москва – Синґапур – Мель-
бурн. А влітку 1988 року в супроводі небожа вилетіла рейсом Мельбурн – Гонолулу – Нью-
Йорк, наближаючись додому. Після зупинки і продуктивного побуту в США, де взяла участь 
у з’їзді Світового Конґресу Вільних Українців, і відпочинку, повернулася через Париж до Києва. 
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страх. А тут я наочно, навіч побачила, що люди переступили межу страху. 
У газетах з’явилися такі статті, що я їх переписувала, оскільки була одна газе-
та. Так було зі статтею Володимира Яворівського. То була велика стаття – мо-
же, чи не найсміливіша на той час. Я її переписувала, хоча чула, що Яворів-
ський був чоловік дуже поміркований і дуже тримався правого берега. 

Я ЩЕ РАЗ ПОВІРИЛА... 

Я почала вірити. Це вдруге – перший раз, коли мене реабілітували, я ві-
рила і потім розкаялася. І другий раз – тепер, але менше, може, з довірою, 
більш стримано. 

Діаспора розв’язала мені язик. Я, коли їхала туди, то думала, що зроблю 
операцію, полікуюся і маю повернутись назад – у мене була мета повернути-
ся назад. Хоч мені й не так добре тут було, але я себе завжди почуваю украї-
нкою. Тою українкою, яка зобов’язана самим своїм народженням, своєю 
приналежністю до цієї нашої України многострадальної, що я мушу зробити 
посильний вклад. Я цим завжди жила. Хоч я собі казала, що буду вести себе 
дуже помірковано, та опинившись за кордоном серед людей, які залишалися 
на рівні 1947 року, не зрозуміли, які колосальні зміни відбулися за цей час, 
що сам час уже нас навертає на ті зміни, – я стала переконувати їх прийняти 
ці зміни. Я розказувала їм про своїх пермських колег, собраттів, розказувала 
про ту біду, яку вони терплять. Я вірила, що, може, вони й не будуть сидіти 
до кінця. Я, виступаючи перед своїми земляками, казала їм: «Я агітую за ра-
дянську пресу – яку? Читайте газету «Літературна Україна», читайте наші жур-
нали! «Жовтень» був тоді найлівіший. Там якраз були такі статті – я їх навіть 
привезла з собою... Як його, цього письменника, француза, що написав про 
Богдана Хмельницького? 

В.Скрипка: Проспер Меріме. 
О.Я.Мешко: Ага, Меріме. Я привезла їм ці журнали, давала читати, лиши-

ла там. Коли мені сказали: «Якщо ви хочете допомогти, то й ми хочемо теж 
допомогти, скажімо, Левкові Лук’яненку і тим, хто в Пермі, – ось давайте їхати 
до парламенту». Я згодилася. 

У парламенті я зустрілася з людьми, які дуже цікавилися Радянським 
Союзом і, зокрема, Україною. Вони мене навіть запросили на обід у ресторані. 
Вони обідали, а я з ними говорила. Потім виступила в парламенті на захист 
наших політв’язнів, наголошуючи найбільше на Левкові Лук’яненкові. Бо ка-
жуть: «Усіх разом не можна, а хоч когось окремо». 

Я опинилася в середовищі, де люди вільно говорили все, що думали, не 
оглядаючись, чи цій людині можна говорити, чи ні. І ви знаєте, я цим буква-
льно заразилася, перейнялася. Я себе стала так вільно почувати, що тих своїх 
перших застережень я забула. А коли мені довелося переїхати ще й у Нью-Йорк 
до свого родича, до небожа свого, Юрка Лоґуша – я в нього зупинялась, – а 
потім, коли мене запросили на Світовий Конґрес Вільних Українців – я по-
їхала, мені довелося там виступати, – я побачила, як люди вільно про все гово-
рять, і я переродилася за ті одинадцять місяців. Повернувшись на Україну, я 
якраз попала на час мітингів, на час реорганізації нашої Української громадсь-
кої групи сприяння виконанню гельсінкських угод в Українську Гельсінську 
Спілку. Ми збиралися, нехай і на приватних квартирах – я радісно зітхнула, і 
ще раз повірила... 
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У журналі «Кур’єр Кривбасу», ч. 7, 1994, с. 9:   

В.Скрипка. Закінчу притчею, як будували Лаврську дзвіницю. Що зведуть 
будівничі за день – за ніч все западає в землю. Зранку беруться знову, а через 
ніч – та ж картина: будування пішло в землю. І так щоразу. Аж поки будівни-
чі настільки дружно взялися, що з досвіту до смерку вивели стіни, і купол, і 
хреста поставили. А на ранок – о диво! – перед очима постала споруда до не-
ба. Бо все, що зробили вони раніше, піднялося із землі. Чи не отак з нашою 
Україною? 

І мені захотілося згадати жінку, яку знав чверть століття. Вона жила од-
нією ідеєю: вільна Україна. Ця ідея вела її все життя і, очевидно, давала здоро-
в’я витримати неймовірні муки, тортури і злигодні. 

Якось я назвав її Залізною Леді. На що вона тільки вибачливо усміхнула-
ся: «Хтось ще мені це казав». 
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ЛИСТИ ОСТАННІХ ЛІТ 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З КИЄВА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

24 грудня 1985 

«Сійся, родися…» 
Дорогий Петро Павлович! 
Вітаю з Новим роком! Щастя здоров’я і всього доброго бажаю Вам і всій 

Вашій родині! 
Даруйте мені за мою нечемність, що не повідомила своєчасно і не подя-

кувала за Ваш щедрий дарунок. Питаєте чи акліматизувалася і як себе почу-
ваю? У нас – біда за бідою. Ще 17 жовтня синова, падаючи з яблуні, зламала 
собі хребет. Два місяці лежала в лікарні, а тепер буде дома протягом чоти-
рьох-п’яти місяців. Трохи пересувається на милицях, і скільки триматиметь-
ся це одужання – невідомо, і чим скінчиться також. Сумно і тяжко на серці і 
порожньо... 

Не можу собі простити, що забула сказати Вам те, що збиралась сказати 
при зустрічі – так коротко тривала наша подорож, що немов і не бачила Вас у 
тих дорожніх клопотах і незручностях, така була затуманена, приголомшена 
зміною свого становища. (П.Розумний зустрів О.Мешко в Хабаровському ае-
ропорту 5 листопада і супроводжував її до Києва. – Ред.). 

Дуже Вам вдячна і подивована Вашим щиросердям, добротою і відваж-
ністю, мій шановний і дорогий Петро Павлович. Лишаюсь в несплатному бо-
ргу перед Вами, прийміть мою подяку і вибачайте за запізнілу відповідь: ду-
же несприятливі умови буття мого і всієї нашої родини. Акліматизація йде 
дуже повільно, так само хворію. Поліклініка, як на мої сили, надто далеко, 
пошта також, і магазини за винятком одного далеченько. Я не піддавалась 
своєму настрою раніше, може, стан апатії згодом подолаю. Був двічі Є.О. 
Сверстюк, дуже хочеться бачити Вас, добрих людей, проте все це – просто 
не проходить повз увагу. (КДБ. – О.С.) 

Всього Вам доброго, обіймаю, цілую. 
P.S. Зіновії мій новорічний привіт. О.М. 
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ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З КИЄВА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

19.VII. 1986 

Дорогий, глибокошановний Петро Павлович! 
Найперше, висловлюю Вам своє щире співчуття з приводу смерті Вашої 

матусі, Федори Степанівни, хай їй земля пером! Довідалась з листа п. Зіновії, 
бо від Вас давно листа не маю – це є справедлива кара за мою нечемність. 

Багато є що сказати та мало писати, неначе світ перевернувся з кінця 
квітня і стала як сама не своя. 

Дев’ятого травня відправили мене діти зі внуками до Львова, до родичів 
сина. (Невістки. – О.С.). В кінці травня я захворіла на пневмонію і потрапила 
в лікарню, а 16 червня повернулась до Києва. 

Устимко здавав екзамени за восьмий клас у Львові, Олю улаштували там 
в дитсадочок. Діти мої свою відпустку перебули теж у родичів. Тижнів за два я 
була сама і ще й досі не очунялась після хвороби. 

Хороша пропозиція пані Зіновії – провідати свою сестру Віру, і я думаю 
про це, але боюсь, чи в силі я буду реалізувати її. Олесь мене відмовляє: так я 
всіх налякала. Якби це перейти з двору в двір, то я і Вас би конче провідала, 
Петро Павлович, і п. Зіновію також. Виболіла дуже, знесилилась харчами, і ме-
ні лячно відважитися на цю подорож, а дуже хочеться хоч дихнути вільніше. 

Віра Худенко мовчить, а давніше скаржилась, що писати їй трудно. Я напи-
сала і просила дозволу переслати назад ті гроші, бо знаю що вони їй потрібні-
ші в тій скруті та самотності – ці гроші мені як тягар. П. Євгена Сверстюка да-
вно бачила, здається, мав намір відпочити в Грузії. Дуже я скучила за добрими 
людьми, в глухоті та німоті безлюдній… 

Цілую, обнімаю Вас і п. Зіновію. Дякую їй за листа. Читала повернувшись 
додому. Ваша О. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З КИЄВА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

2/VIII 1986 

Дорогий Петро Павлович! 
Давно не чую Вашого живого слова щирого, ласкавого. Як чуєтесь у га-

рячу пору жнив? Що там виросло на Вашому шпилі безводному? Гадаю, що 
листа мого отримали. Я його писала після приїзду зі Львова. Почуваюся трохи 
бадьоріше і збираюся провідати свою сестру і Вас побачити. Як це реалізува-
ти – і сама не знаю. Літо, дні гарячі, і душа рветься за межі нудотного кільця 
нашого приголомшеного міста – в ньому я сную як муха восени. Давніше, у 
важкі хвилини, я йшла до свого саду, дерев і ніби черпала силу. Тепер цей сад 
мене лякає. Занедбаний, зарослий, гине, і я не в силах його оновити. Окрім то-
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го, дивитися на нього безпечніше з вікна – зачепила плямиста плоди, зелень, 
землю. Діти наші продовжують гостювати. Подвір’я захаращене тим злощас-
ним будівництвом, квітник мій під глиною, камінням, я очистити не в силі. 
Словом, хочеться дивитись на щось інше. (Повернувшись з Аяну, я прибуду-
вав прихожу, ванну. Мама застала опоряджувальні роботи. – О.С.). 

Обнімаю. Цілую. Ваша О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З КИЄВА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

23.II 1987 

Дорогий Петро Павлович! 
Почну з трафаретного: дякую щиресенько і вибачайте за мою нечемність – 

бракує часу і снаги. То домашні клопоти – їх у мене не так і багато, то прочи-
тання новинок в пресі, телевізор, і то ж вибране, найсучасніше. Телевізор див-
люсь крізь пальці, захищаючи свій зір (росте, прогресує катаракта). Але я ду-
маю, що і серце, і очі не споряться, отже, гадаю, що до свого кінця вони дійдуть 
разом зі мною... 

Помічаю за собою, що я впадаю в стан азарту більше, стає цікавіше, ніж 
то було на дату мого повернення. 

Пишуть мені, що додому повертаються не всі, а лише ті, котрі просяться 
і обіцяють бути кращими, ніж були перше. Достеменно не знаю, якими моли-
твами треба тим стражденним одбиватися. (У січні – лютому 1987 були «поми-
лувані» десятки політв’язнів. – Ред.). Особисто в мене захоплення новинами 
ідуть на спад. 

Хочеться мені придбати збірку статей про Л. Курбаса, що виходить в Моск-
ві, мабуть, маленьким тиражем, але шанс придбання її дуже малий. Мрію попа-
сти на виставу в Молодіжний театр «Диктатура совісті» в постановці режисера 
Леся Танюка. Як бачте, я ще чогось хочу. Дуже прошу провідати мене, якщо 
опинитесь у нашому республіканському. Вітаю Вас з весною, Петро Павлович, 
бажаю Вам весняного настрою і молодого завзяття! 

Чи маєте Ви в обов’язковому порядку працювати в колгоспі? Вітаю Вас 
з ювілейними святами 8 – 9 березня нашого невмирущого Кобзаря. 

З шанобою і любов’ю. Ваша О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З КИЄВА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

7.04. 1987 

Дорогий Петро Павлович! 
Сьогодні свято Благовіщення, а я не можу настроїтись на відповідний 

лад. Може, так впливає лікарняна обстановка? – лежу тут з 16 березня з пне-
вмонією. Перепробували 5 антибіотиків, а якийсь мікроб виявився стійким, і 
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я не знаю, як його осилити, тим більше, що настрій не сприяє. Нудно. Вже ма-
ла і театральні квитки в «Молодіжний театр» на «Диктатуру совісті» Шатрова 
в постановці Леся Танюка. Тепер буду замовляти вдруге, наперекір забобонам. 
Дома такі мої бажання сприймають як примхи знічів’я, бо вони, бачте, сидять 
дома. 

У відповідь на Ваші горішки в якомусь інтервалі відписала Вам листа. 
Часу минуло багатенько, а Вашого листа немає. Чи заблукався мій, а може 
наші – обидва? Завжди грішу на одне і те саме. Припускаю, що на перешкоді 
до регулярних поштових зв’язків могли спричинитись і снігопади, запізніла 
весна, і сіра, і холодна, може, хоч повінь буде більш стримана? 

Як Ви там у своїй оселі сумовитій? Як перезимувала худібка? Чи доста-
тньо заготовили палива? Чи кудись виїздили за цей час? Моя сестричка Віра 
Худенко ще жива, пишуть сусіди: сама вона не годна писати. Як одужаю, десь 
поїду ближче до тепла. Куди, не знаю. Востаннє бачила Є.О. Сверстюка 30 січ-
ня, і дуже за Вами обома скучила. Ви тепер, мабуть, впряглись у весняні робо-
ти та своє будівництво, сад, тощо. Прошу, черкніть мені кілька слів у відповідь 
на цей мій. Вибачте за таку писанину: пишу на книжці в незручній позі. В па-
латі погане освітлення. Вітайте п. Зіновію. 

З пошаною О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З НІКОПОЛЯ В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

12.VI. 1987 

Дорогий Петро Павлович! 
Щодня про Вас думаю, відкриваючи поштову скриньку, марно сподіва-

юсь на відповідь... 
Дорогий ранчеро, з 28 травня я у сестри Віри Худенко, вже акліматизу-

валась і готова до подорожі в Пшеничне. (Вже в газеті «ЛУ» прочитала від-
повідь Вашому привітному і активному селу.) З важкими і настирними захо-
дами моїми сусідній кіоск у п’ятницю продає мені цю непопулярну газету. 
А ще, окрім інших газет, сиротою лежить «Культура і життя» – тут не читають 
їх. До Шевченківського ювілею, зверніть увагу, в заходах не заплановані Шев-
ченківські читання на батьківщині. Пам’ятаю (з Аяну), Олесь Гончар так блага-
льно просив до ювілейних свят М.Гоголя облаштувати його садибу на Україні 
на зразок садиби Л. Толстого. Цікаво, чи щось у цьому плані було зроблено? – 
Бо я таки не знаю. 

Відірвавшись від дому, я не слухаю і всіх цікавих новин – попрощався 
Микола Д. Руденко, а чи виїхав? – Не знаю. 

З Вірою не говорю, а кричу, а слідом вона все забуває. Проте розсаду 
квітів у ящиках на балконі вона ввіткнула в землю – тепер це її єдине заняття 
і розвага. Тут почалась спекота, яку я переношу тяжко. Відсиджуюсь більше 
в хаті і намагаюсь розганяти нудьгу і її подругу журбу. Моє виправдання пе-
ребування тут – це більш пильний догляд за Вірою. Опікуни доглядають її 
більш-менш терпимо. Щось мене теж підганяє, дивлячись і спостерігаючи за 
Вірою: вона все забула, а я пам’ятаю. 
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Я написала листівку і п. Зіновії, між іншим, подумала, що моя візита до 
Вас не повинна розстроїти Ваших родинних планів на літо. Привіт п. Зіновії. 

На все добре. Ваша О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З НІКОПОЛЯ В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

7.07.1987 

Дорогий Петро Павлович! 
В день біблейських святих Петра і Павла, що співпадає з народним святом 

ужинку Першого снопа, вітаю Вас з іменинами і бажаю здоров’я, бадьорості, 
хорошого літа і настрою! 

Я ще вітаю п. Зіновію, сина Тараса, Ваших внуків і всіх родичів Розумних. 
А, може, раптом завітає до Вас п. Євген Сверстюк, то вітайте його від мене. 
Я Вам усім дуже заздрю – тим гарним почуттям, що не вкладається в слово 
«заздрю», швидше радію за Вас всіх. Так скучаю за добрими людьми і риюсь 
в своїх спогадах минулого, пов’язаних з цим святом. Ось така картинка. 

У моїх Старих Санжарах, над річкою Ворсклою, за 20 км від Полтави, 
свято Петра і Павла було особливо принадне, красиве, многолюдне і гучне. 

Просвітянська інтелігенція, молодь (дівоцтво і парубоцтво), селяни з діть-
ми і, пам’ятаю, священики (церков у містечку було п’ять), всі святочно вбрані, 
в піднесеному настрою йшли за село на дослідне поле тридесятинне, щоб ви-
жати колективну ділянку поля зразкового обробітку. Пам’ятаю себе малу по-
руч зі своєю мамою в керсетці, намисті і голубому очіпку в цьому натовпі... 
І дуже добре пам’ятаю наших керівників «Просвіти» – земського фельдшера 
Григорія Макаренка і голову кредитного товариства Якова Миколайовича 
Стеньку – дочасно загиблих мужів, вже згодом... В 1963 році я провідала цей 
райський куточок і жахнулась тим змінам. Перейменоване в Решетняки; Вор-
скло змінило русло (зруйновані млини) за 3 кілометри, урбанізація. Будинок 
«Просвіти» (українська архітектура) спалено, вулиці пусті, церкви знищено 
(уціліла одна з п’ятьох). Даруйте, що почала за «здравіє», а скінчила «за упо-
кой». Але попри все лишаюсь бадьорою, здоровою. 

Обнімаю, прошу писати. О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З НІКОПОЛЯ В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

10.07.1987 

Дорогий Петро Павлович! 
Я до Вас з трагічною новиною – написали мені, що син Вашого кума 

Є.О. Сверстюка Андрійко в тяжкому стані – він зламав собі хребет із ушкод-
женнями чи навіть розривом спинного мозку... Другий день, як я не можу за-
спокоїтися, спати. Мабуть, до Вас теж дійшла така чутка. Перед цим незадов-



 329 

го п. Євген мав намір поїхати десь у село на південь, я припускала, що саме 
до Вас. Напишіть мені, що Вам відомо про це. 

Боже милостивий, навіщо так багато на одні плечі цієї шляхетної, святої 
людини? 

На все добре. О.М. 

МАЙЇ ГРУДЦІ В АВСТРАЛІЮ З КИЄВА 

(З колекції Н.Світличної в архіві Музею шістдесятництва) 

24/Х. 1987 

Дорога, рідна моя небого Майю! 
Даруй мені – аж ось коли я до тебе озвалася. 
Мабуть, моя мовчанка подивувала тебе, якщо не роздратувала добряче – 

вибач! 
Зніму я це непорозуміння щирою розповіддю несприятливих обставин 

цього літа. А саме. 
З червня місяця перебувала понад два місяці на Дніпропетровщині у не-

мічної самітниці, моєї старшої сестри Віри, твоєї тітки. Вона потрібувала моєї 
присутності і допомоги. А потім побувала на узбережжі Чорного моря, але не 
оздоровилася. Південне сонце мені вадить, хоч я ховалась у затінок, а вдень 
пересиджувала в хаті. 

Повернулась додому 27 вересня, а 28 отримала на поштамті твоє запро-
шення-виклик від 28 серпня і розписалася з подякою в червоненькій картці 
(повідомленні). 

Приймаю твоє ласкаве запрошення – вже розпочала оформлення доку-
ментів на одержання візи. Це досить марудна і затяжна процедура, не знаю, 
як швидко і чим це може скінчитися, тобто дозволять чи ні. Вже тепер треба 
твого додаткового документа – зобов’язання оплатити вартість проїзду з міс-
ця відправлення до кінцевого пункту. 

Оте твоє формулювання в запрошенні – «поїздку оплачує Майя Грудка» – 
треба розшифрувати конкретно щодо оплати проїзних білетів до Відня і до 
штату Вікторія, Edithuale. 

Отже, зворотньою поштою прошу вислати юридично правильне оформ-
лення такого документу, як додаток до запрошення. 

А тим часом я буду далі оформляти виїзні документи і чекати твого лис-
та. Відповідатиму вчасно і без затримання, прошу мати це на увазі. 

Твоя пропозиція стосовно зустрічі мене у Відні дуже слушна, але в одній 
умові, що то буде знайома мені людина: розраховувати на власні сили, ти сама 
гаразд розумієш, я не можу. Мене конче треба зустріти і допомогти у Відні. 

Сподіваючись на зустріч з тобою таки в цьому році, не пишу більше нічо-
го про себе і наше родинне життя – побачимось, наговоримось. 

Передають тобі найщиріші привіти і діти мої, і внуки. Ти забула, що окрім 
Устима є ще внучка Ольга. Вона вже пішла до школи в свої шість років і п’ять 
місяців. Дрібненька, маненька сіроока дівчинка, попошукали їй шкільну форму. 

Обнімаю, цілую, чекаю листа, та пиши не одного листа – дублюй перший, 
тобто відповідь. 

Твоя тітка О.М. 
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ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З КИЄВА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

27.I. 1988 

Дорогий пане Петре! 
Моє звертання до Вас віднині буде тільки таке, як традиційно поважне і 

цілком сучасне на культурних спадкоємців. Я рада Вам хоч будь-чим прислу-
житися. Ви читаєте «Радянську Україну», то в тому останньому виступі Щер-
бицького є дуже цікаві і «оригінальні» за формою кілька абзаців, що, обмина-
ючи назву нашого клубу звернені безпосередньо на його адресу. (Йдеться про 
Український Культурологічний Клуб, одну з перших неформальних організа-
цій. Діяв від 6.08. 1987, через рік увійшов до Української Гельсінкської Спілки). 
Збережіть той номер часопису. Сьогодні, 27/I, відкривається новий клуб (в Бу-
динку вчених), я ще не знаю, як він буде зватися, але має зі вступним словом 
виступити Іван Дзюба. Отже, про надання приміщення УКК питання відкла-
дається, на жаль. 

Чула, що в РСФСР є понад 1000 неформальних клубів. Там така форма 
новоутворень цілком сприйнятлива. В попередніх номерах «Литературной 
газеты» Распутін висловився не зовсім схвально щодо неформальних клубів і 
тут же сказав: «Але я не проти таких об’єднань». 

Звичайно, інша справа щодо периферійних кутків, яким наше республі-
канське і є. Щодо мого допису в «Вечірній Київ» мене ошукано – надрукова-
но вступну частину з трьома купюрами, і тому вона вийшла така гладенька і 
нікчемна, а 2/3 допису не надруковано (скоротили). Мені було і соромно, і злі-
сно, як сказав кум Євген: «Не можна класти їм пальця в рот, бо відкусять». Але 
я в цих справах зовсім не маю досвіду. 

Ваш останній лист прочитали разом з п. Євгеном по дорозі йдучи до 
клубу 24/I. Мені здається, що було б доречно подати Вам свій допис (в яку 
газету, не знаю?) відносно форм звертання при спілкуванні громадян у нашому 
соціалістичному середовищі в різних ситуаціях і обставинах. Пам’ятаю, давно, 
років 10 – 15 тому, в якомусь часописі на цю тему – вона вже давно назріла – 
писав хтось із відомих акторів, забула. 

В Києві зараз стало цікаво в культурному плані – чи не щодня є цікаві 
вечори, але проводяться вони в невеличких камерних клубах: Будинок вче-
них, Клуб письменників СПУ, Будинок вчителів, у філармонії (платні). Коло 
відвідувачів дуже обмежене і специфічне. Словом, не для широкого загалу, а 
починати треба саме з них і більше для них. Добре, що хоча вхід вільний, це 
в Києві, а на периферії?.. 

Я вже отримала дозвіл поїхати на 3-місячне запрошення до своєї небоги 
в Австралію (цими днями дадуть закордонний паспорт і візу; далі треба їхати 
до Москви за візою в Австралійське і Австрійське посольства (їхати через Віде-
нь). Кажуть, що в посольствах оформлення полегшене, порівнюючи з тутешнім. 

Зараз дуже зимно, атмосферний тиск коливається, а мій артеріальний тиск – 
барометр на погоду і піднімається до кризового... Вже не рада, що відважилась, 
але назад годі, іду вперед з острахом – дорога далека і тяжка... 



 331 

Найкраще було б поїхати до Вас – серце моє давно настроєне саме на цю 
дорогу, і це було б найдоцільніше. Як буду жива, здорова і в силі здійснити 
таку подорож – приїду до Вас. Але ще ж треба вибирати таку пору, коли мій 
шановний ранчо вільний від колгоспних робіт. А чи дотягну я до наступної 
зими? 

І останнє. За віщо Ви вибачаєтесь – я не знаю. Я ніколи не мала від Вас 
прикростей і дуже Вас шаную і люблю. 

Планую, що днів за 10 поїду до Москви, а звідти далі – повертатись до-
дому не збираюсь з Москви: такі дороги мені дуже тяжкі. 

На все добре. О.М. 
Я не маю змоги відповісти п. Зіновії, прошу Вас, подякуйте їй за увагу 

і пам’ять до мене. О.М. 

ЛІДІЇ ГУК У СКАДОВСЬК ІЗ МОСКВИ 

(З архіву Музею шістдесятництва) 

21 лютого 1988 

Дорога Лідо! 
Всі твої листи, поздоровлення отримала, щиро тобі дякую за теплі почут-

тя, увагу, пам’ять, побажання. З подякою приймаю. Твоє запрошення до моря 
в червні і мрію про свою поїздку до тебе в гості після повернення з того дале-
кого континенту. 

Пишу тобі з Москви – всі мої митарства з візами і квитком (він оплаче-
ний Майєю Грудкою 19/ІІ і вчора мені був вручений) закінчені. Мій маршрут 
несподівано мені поміняли: я їхатиму не через Відень (до чого я була підго-
товлена), а – Москва – Сінгапур – Мельбурн. Якщо буде льотна погода, вилі-
таю 23/ІІ в 21.40. Настроюю себе психологічно на далеку подорож і одноча-
сово мрію про повернення і відпочинок літній у тебе біля моря... Сміхота та й 
годі! До Москви приїхала 10/ІІ і попала зовсім в інших морально-духовний 
клімат. Втомлювалася від біганини і того руху міського (...). Побажай мені 
щасливої дороги і благополучного повороту. 

Маю тут лікарський нагляд і контроль – випиваю чимало таблеток – і 
відповідне настроєння. 

Дорога Лідо, я не прощаюсь, а кажу до скорого побачення. 
Цілую, обнімаю тебе з Яриком і засилаю найкращі побажання здоров’я і 

всіляких успіхів пані Оксані (Білинській, товаришці Л.Гук. – Ред.). Привіт ді-
вчатам. О.Я. 

НАДІЇ СВІТЛИЧНІЙ В США З АВСТРАЛІЇ 

(З колекції Н.Світличної в архіві Музею шістдесятництва) 

1 травня 1988, Мельбурн 

Люба, дорога Надійко! 



 332 

На третій місяць повернуло моє перебування в Мельбурні. Збираюсь до-
дому, а коли саме поїду, не знаю. Це буде залежати від успішності загоєння 
оперованого ока і друге – хотіла б дуже зустрітися з Миколою Даниловичем 
(Руденком. – Ред.); його запрошує Мельбурнівська спільнота (Мирослав Бо-
люх). Гадаю, що це було б не зайвим, більше того – потрібним, як живий зв’я-
зок з нами надалі. Перекажи, прошу, щоб він хутенько відповів, чи планує цю 
подорож і коли саме приїде. 

Після такої «гласної» перестороги КДБ американського ЦРУ та інших 
закордонних розвідок я просто захворіла, бо насунувся той страх репресивних 
заходів на Україні. КДБ тепер не ховається перед світом зі своїми намірами. 
Пересилаю тобі дві вирізки з мельбурнівських газет, друга – це моє спросту-
вання щодо неправдивої інформації про Олександра і що висловлено ніби мою 
недовіру до радянської медицини. Таку інформацію подав один з українців, 
ще коли я через страйк вантажників сиділа в Сіднеї. З великими труднощами 
добилась поміщення спростування в газету і через те воно таке – ніяке. Я те-
бе, Надійко, інформую на всякий випадок: якби посольство радянське мель-
бурнівське хотіло б з тієї брехливої інформації скористатись. Хіба знаєш, що 
в них на думці? Зауважили люди, що якісь «незнайомці» приходили в час мо-
їх виступів перед громадою, записували. Розповідають час від часу, що «вони», 
приходять з візитою до декого з емігрантів, користаючись відповідною нагодою. 
Знаю, збирається дехто з українців у турне по Україні, хочеться мені скориста-
тися послугою їхньою, щоб переслати (передати ними) нашим хлопцям кіль-
ка диктофонів, друкарську машинку тощо. (Завдяки заходам Вашим, у мене є 
6 т. австралійських доларів і я могла б цю техніку придбати. Сама я можу ве-
зти не більше двох диктофонів (більше, кажуть, не дозволено). Реалізувати ці 
плани в такий спосіб я вагаюсь, особливо після повідомлення в пресі від 29 
квітня «Кагебістські застороги». В техніці цій у наших безстрашних, безпере-
чно, потреба є. І це нерозв’язне питання мене страшенно мучить, бо чи хтось 
в Київі з наших зможе безборонно вийти на зв’язок телефонічний з незнайо-
мою людиною? 

Я знаю, Надійко, що ти дуже завантажена, але прошу, подавай свій голос. 
На мене особисто це справляє велике враження і надихає сил нових до життя. 
Так само чекає на твої листи кума Ліда (Лідія Гук у Скадовську. – Ред.). Запе-
вняла мене Віра Лісова, що в Карному кодексі є нова стаття по карання тих, 
хто одержує пакунки з-за кордону від чужих. У Мельбурні приймають пакун-
ки як дарунок від померлих родичів при наявності офіційної довідки. 

Дуже дякую тобі за книжки про Василя Стуса і спогади Петра Григорен-
ка. Читаю про Василя і плачу гірко... Спішусь дочитати, бо доведеться тут за-
лишати. Прокрутили мені і фільм Якова Сусленського і Кроніда Любарського 
(Обидва колишні радянські політв’язні, тоді вже еміґранти. – Ред.) про голод 
на Україні. Плакав свідок Петро Григоренко, плакала і я, згадуючи його, Вас 
всіх і наше безталання... Чує моє серце, що не пересихатимуть наші сльози... 
Не довго триватиме ця коротка відлига, коротше, як то сподівалися наші про-
гнозисти дома, на Україні... Всіх страшенно жаль, болітиме, якого пальця не 
вріж, і жахаюся, згадуючи Євгена Сверстюка і Вячеслава Чорновола. Тут жи-
ти тяжко людям нескореного духа, і невимовно тяжко на Україні. 

2/5-88. Це вже продовжую листа після твоєї розмови першого травня з 
Володимиром Буштедом. (?) 

В австралійських газетах подано інформацію про Радянський Союз: 
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1) 28.4.88 газета «Тзе Геральд» писала про демонстрацію в Київі в дворіч-
ницю Чорнобиля. Число демонстрантів – 500 чол. – було блоковано міліцією, 
20 чоловік заарештовано. 

2) 29.4.88 газета австралійська «Тзе Айдж» подала статтю під заголовком 
«Застереження КДБ західних розвідок», в якій пише, що КДБ видало бюлетень 
до членів КПРС про небезпеку скористання ворожими елементами новими ре-
формами Горбачова на підрив радянської системи. Я відправлю цього листа 
нині і пошукаю ці дві газети, щоб прислати тобі. 

Посилаю тобі на прохання Євгена Пронюка їхні родинні фотознімки (7). 
Аллу Горську з сином. Одно фото – покійної Олени Антонів, одно фото – кар-
тинку української сучасної етнографії з Леопольдом Ященком. 

Пізніше надішлю ще кілька з поминок Валерія Марченка і фото Зіновія 
Антонюка. Купу своїх родинних знимків я вже відіслала небожеві Юркові Ло-
ґушу для сестри Катерини Мешко. Юрко дзвонив до Майї Грудки, ми з ним 
познайомились, говорили. Прислав листа, 200 дол. 

Отак у нашому світі діється, що, мабуть, я з сестрою Катериною не зу-
стрінуся. Шостого травня повинен бути в Сіднеї Валентин Мороз і заїде до 
Мельбурну. Перед Великоднем він дзвонив. Я зроблю так, як ти радиш, – про-
ситиму тримісячної відстрочки і чекатиму на приїзд Миколи Даниловича. 

Мій щирий уклін Павлові (П.Стокотельний, чоловік Н.Світличної. – Ред.), 
Руденкам, Караванським, Раї Мороз, московським дисидентам в екзилі, вашим 
друзям. 

Цілую тебе, моя рідна, дорога Надійко. Бажаю тобі здоров’я, сили, завзят-
тя, бажаю всій твоїй родині щастя, добра, успіхів. 

З привітом, любов’ю, пошаною – О.М. 
P.S. Вітай від мене Зінаїду Григоренко з родиною. Я напишу їй окре-

мо. О.М. 

НАТАЛІ ПАЗУНЯК (N. PAZUNIAK) У США З КИЄВА 

(З колекції Н.Світличної в архіві Музею шістдесятництва) 

16.02 1989 

Дорога п. Наталю! 
Вітаю Вас з українською провесною! Вчора падав сніжок e нашій части-

ні міста – снігу ніде давно в місті немає. Дивний цей рік – рік змії. Олесь каже, 
що за гороскопом я народилася в рік змії, і цей рік має бути для мене щасли-
вим. Як вже я переконалась, початок року був справді для мене щасливим, а 
далі... далі вгадувати важко, зважаючи на прикрості, що спіткали мене з по-
верненням в нашу обітовану. Вже на льотовиську в Парижі в вікно побачила 
літак з позначкою «СССР» – серце йойкнуло, на ньому «довершувала» свій 
путь. На Бориспільському з черги мене «запросили» в окрему кімнату, де 
четверо хвацьких хлопців молодих марудили мене понад чотири години, ре-
тельно займаючись моїм речовим багажем. А ще бігали кудись консультува-
тись, на це диво ще троє надходили... Всю наявність техніки: телекамеру, ка-
сети, два фотоапарати, два записувачі, мікрокалькулятори (2), чоловічий і жі-
ночий овчинні полушубки обложили в 2250 крб. Забрали книжки: «Українські 
вісники 3, «Йосип Сліпий» і інші дрібниці. Брудною піною змили радість по-



 334 

вернення додому: неначе не було проміжку в 11 місяці, зустрічей, знайомств, 
відкриття для себе нового і цікавого, зрештою, того оновлення-«реабілітації» 
через повагу, прихильність людей-краян і милих серцю людей, до яких прос-
тую подумки, шукаючи душевного погамовання і рівноваги... І плеча – муж-
нього, сильного... Перші три дні дома нічого не могла їсти, а раз знепритомні-
ла сидячи – кликали швидку медичну допомогу... 

Оговталась. Мала вже душевний підйом, радісно і твердо ступаю по зна-
йомих вулицях, їду в справах невідкладних громадським транспортом п’ятико-
пійчаним. На очах моїх і Євгена Сверстюка, таки на моїй вул. Верболозній, в 
30 кроках від нас, – ми йшли вдвох попереду – хлопці позаду, вкрали Левка 
Лук’яненка і Славка Чорновола в одну секунду, збившись в коло 5 легкових 
машин, дві з них без номерів, посадили кожного в окремий автомобіль і після 
розмови повезли кожного додому: Львів, Седнів. Думали, що нас також «за-
просять». Євген на моє очікування: «Ми їм не потрібні». Я: «Може, сьогодні 
ні...» Це була неділя, п’ятого лютого. 

Цього вечора на Пододі в приватній хаті молодь вітала мене, Івана Кан-
дибу, Миколу Матусевича. «Слово» тривало довго, правдиве, з піднесенням 
(1 рядок – ґандж ксерокопії. – Ред.) можна з неможливого йти в можливе... 

Перешліть копію цього листа Надійці Світличній – за браком часу я на-
пишу їй згодом, хай пробачить. 

Повідомляю, на додаток до всіх транспортних перипетій, що одно місце 
мого вантажу – телеекран (відеомагнітофон з монітором. – О.С.) – вкрадено, 
його й досі «розшукують» і мовчать на телефонічні наші дзвінки. Спішу до 
адвоката – єдиний вислід (?) подавати до суду за незаконні дії митниці і на 
розшуки «загубленого» телеекрану. Чому прошу послати копію листа? Бо 
треба конче і швидко дізнатися у Божени Ольшанівської про марку телеекра-
на і відеомагнітофона, які були без інструкції і відповідної упаковки. Оце мені 
ще така халепа – судитись! Стільки грошей зідрали – мусіли позичити у всіх 
потроху, що прийшли мене зустрічати. 

Моє лікування гіпертонії з сечогінними таблетками потрібує поповнення 
втрати мінеральних речовин організму – потасіум є в сушених бананах, сливах, 
вітамінах. Потрібний натуральний мед в закритій упаковці. Не Вас, п. Ната-
лю, прошу це робити, хай ці турботи і мою подяку приймуть добрі, більш віль-
ні жіночі роботящі руки. 

Вітаю Вас і тих добрих наших щирих людей, чоловіків мужніх, працьо-
витих. 

З повагою Ваша О.М. 
На полі дописано: Прошу відписати для мене родичці: Апостолове Дніп-

ропетровської обл., Вокзальна (Ґандж ксерокопії. – Ред.) 

ЛІДІЇ ГУК У СКАДОВСЬК ІЗ КИЄВА 

(З архіву Музею шістдесятництва) 

21 лютого 1989 

Добридень! 
Дорога, люба небого Лідо! Як ти там перебудовуєшся? Як твоє здоров’я, 

як наша Ярина, як ти, п. Оксана Білинська? 
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Я Вас і там не забувала. Письменник Нитченко (Мельбурн) вислав Вам в 
червні 1987 свою авторську працю «Т.Шевченко». Питаю нашого арійця Яси-
ка (Ярослав, син Л.Гук. – Ред.), чи отримали, а те, що він нічого не знає, і було 
мені відповіддю, що «загубилася» на далеких дорогах. Таких книжок було ви-
слано на 6 адрес. Отож, поповнюємо склепи підземелля. Щось одержала від 
тебе п. Надія; наспіх згадали, бо жили квапом, поспіхом. Отак відпочивають, 
як попадеш на рухомий транспортер. 

Рік мій цей був трудний, діяльний і, хвалити Бога, я відчула себе вільною 
в цей проміжок часу життя свого... Зустрічалась, знайомилась, вивчала новий 
для мене той «захланний» світ і дивувалась, щось розуміла, чогось не сприй-
мала. Правда в тому, що краще раз побачити, чим сім раз почути. Дякувати 
Богові, ще на своїх власних ногах стою і з радістю сприймаю цей наш пре-
красний світ, такий короткий і пекельно трудний, що манить нас завтрашнім 
днем. І ми віримо, надіючись, очікуємо на День прийдешній... 

Як буду жива, здорова, провідаю Вас всіх в дні погожі, теплі. Бажаю 
Вам всім здоров’я, добра, тепла. Щастя – шукайте його в собі і поруч себе. 

З повагою Ваша О.М. 

ПЕТРОВІ РОЗУМНОМУ З КИЄВА В ПШЕНИЧНЕ 

(Добірка П.Розумного) 

21 березня 1989 

Добридень! Дорогий п. Петре! 
Хочу якнайшвидше на повітря степове, в товариство людини мені милої, 

з нормальними стосунками, хочу спокою, настановлення на робочий лад, на-
стрій. Чекаю на тепло сонця весняного. Посійте салат, багато салату. Маю ще 
тут клопоти судові з митницею. Районний Подільський справу цю переслав 
до Борисполя, бачите, за місцем знаходження цих порушників. П. Зіновії пе-
реказую, що мене мучить – так «рідний димок» впливає на патріотів. На 
відповідь, певно, ще зарано. Обнімаю Вас, дорогий ранчо! 

Ваша О.М. 

НАДІЇ СВІТЛИЧНІЙ З КИЄВА В США 

(З колекції Н.Світличної в архіві Музею шістдесятництва) 

10.05 1990 

Люба та шановна Надійко! 
Тільки сьогодні одержала на своїй пошті (навідувалась туди) твого листа 

квітневого (3.04.90). Дорога, рідна дитино, ти мене врадувала дуже. Твоє слово 
для мене багато важить, і радістю, і спокоєм на моє струджене серце лягає. 
І навіть забарвлене гумором сприймаю серйозно як визнання, що не марно 
прожила. Прожила саме так, як цього намагалась все свідоме своє життя. Ду-
мається, незалежно від нас так складається, що саме життя ставить тебе перед 
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вибором «дороги». І коли сумління, честь, гідність у цій нашій трудній дорозі 
перемагають спокуси, страхи перед реальністю буття і навіть над владністю 
інстинкту, тоді на схилі віку оті пекучі роздуми і почуття («незадоволення 
собою», жалю «за марно втраченим» і що «не так склалось») вже не ятрять 
душу звинуваченням себе і своїх сопутників. 

Ти маєш добру пам’ять, Надійко, що за кілька літ (але яких літ!) згадала 
пам’ятний мені вінок калино-колосковий... І задум його глибокий, і художнє 
вироблення його були мистецькі. Я дуже довго зберігала цей вінок, вигідно 
розташувавши його вгорі кімнати між вікном і дзеркалом. Вінок просвічував-
ся і множився. Він нагадував і зобов’язував... Фотознимки мої з ним були 
прекрасні – зафіксовано відбиток небуденного виразу піднесення. Усвідом-
лення змісту того неоціненного Вашого дару від Землі нашої і за неї. Але 
знимки не збереглися – «вони» їх вилучали скрізь, а хтось і сам страхувався – 
нищив. (Збереглися. Один з них публікуємо в цій книжці. – Ред.). Дякую за 
неоціненний дар великий. Хто-хто, а ти добре знаєш тодішню політичну си-
туацію і мою долю в ній, чи мій вклад і участь в борні. Здається, вінок я про-
несла з гідністю, і він мені додавав багато витривалості в страшних перипеті-
ях на тій дорозі. Невидимо він супроводжував мене й тоді, коли «прикрашав» 
другий – зі ржавого колючого дроту... 

І, мабуть, ніхто мені не дорікне за «нескромність», бо я це згадую не на 
початку тієї дороги, а в кінці її. Просто до слова розмови нашої. 

Була чутка, що ти з Європи завернеш на наш з’їзд на запрошення. (Уста-
новчий з’їзд Української Гельсінкської Спілки, де була створена Українська Рес-
публіканська партія, відкривала в Будинку кіно 29 квітня 1990 року О.Я.Меш-
ко. – Ред.). Я навіть повірила в можливість такого твого турне. «Свята просто-
та», – як адресував мені Михайло Горинь, коли я припускала можливість зміни 
курсу В. Чорновола щодо виходу його з нашої Спілки. 

Знаю, як ти перетруджуєшся і як тобі важко, але це є наслідком твоєї вда-
чі. Адже попри це треба трошки відпочивати, щоб уникнути дочасного «стоп». 
До нашого з’їзду було зроблено стенд. Мої фотокартки придалися. Кілька фо-
токарток до похорону Петра Григоренка (фото пам’ятника немає, а лише зни-
мок з хрестом). А з книги спогадів вирізала його портрет. Треба просити п. Зіна-
їду (Вдову П.Григоренка. – Ред.) підібрати відповідний комплект знимок, він 
нам знадобиться тут. Окремим розділом були знимки діяспори – різні їхні 
протести. Також є потреба вибрати такий комплект листівок активності діяспо-
ри... Матимемо своє приміщення, прикрасимо стендами змагань. Підберіть ма-
теріали з цієї теми (зближення), просимо. 

Не зголошується мій небіж (Юрій Лоґуш, син Катерини. – Ред.) і тому 
не знаю, чи був він у квітні в Київі. Мені аж прикро з цим питанням до тебе, 
Надійко, звертатись, але я не маю морального права поставити на цьому кра-
пку – справа набрала розголосу... Тепер відчуженість Каті стає зрозумілою. 
Його канадські родичі писали мені трактування-пояснення. Глум та й годі. 
Викручується і бреше. Це ще таке неприємне тобі від нас доручення. І ще од-
но – здавалось, я знайшла в собі силу подолати той біль, що розминулася з 
сестрою Катериною. Проте хочеться їй написати і мати від неї бодай найко-
ротше і найменше... Пан О.Гурин (я йому про це писала вже) мав телефон 
п.Климишина, котрий є єдиний, що з нею може спілкуватися. На жаль, я пізно 
з ним про Катю розговорилася... 
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10.06 1990 
Дорога Надійко! 
І соромно, і ніяково, що незакінчений лист продовжую через місяць. На 

наші події і темпи зрушень в політичному, громадському житі – це дуже бага-
то! Так багато вмістилося нового і навіть для нас несподіваного, що жахно за-
глядати в перспективу, в невідоме. Намагаюся бути в курсі подій, жадібно 
ловлю, вслухаюся, перетравлюю своє і чуже... Прикидаю до минулого, мені 
пам’ятного, знаного і пережитого, що не оминало мене і силою інерції позна-
чилось на долях небайдужих і чесних... 

І ця остання віха – перша сесія Верховної Ради 12-го скликання і два її 
дні (четвер і п’ятниця, 7 і 8 червня) – найбурхливіші! Це справді ті два дні, 
що потрясли Україну, як центр, так і периферію її. З високих трибун Палацу, 
ще недавно закритих для «ґвинтиків», оголошувались вчора гнаними і при-
ниженими людьми їхнє сокровенне політичне кредо, програми і платформи, 
заклики, переконання! Людинолюби і шукачі правди, як справжні проводирі-
ясновидці, показували шлях рятунку своїм співвітчизникам заблуканим, зне-
віреним, обдуреним і знедоленим безбатченкам. 

Не відразу добилися наші передач по телевізії, а для районів навіть по 
радіо. Пожвавлений майдан біля Палацу Верховної Ради заповнений людьми, 
спраглими змін, людьми з народу свідомого, що вірять, хочуть допомогти при-
сутністю своєю на майдані здійсненню дорого оплачених і так довго очікува-
них добрих звершень. Була і я там. Втомилась біля телевізора сидячи. Змори-
лась слухати, дивиться пасивно: там змагаються й ті, з ким поділяв долю, думки, 
болі. Твої друзі, брати найдорожчі. Було навіть захворіла, злягла на 3 дні. А літо 
сьогорічне на Україні сіре, холодне, дощове. Моя серцево-судинна система кри-
чить «пробі». Сидіти дома – не для мене, а для дії – видихалась. 

Дякую тобі, дорога Надійко, за «привіт» – переді мною Люда – Овсієнко-
ва небога (Людмила Рябуха-Голубчик, 1956 р.н., художниця. – Ред.) і Галя Ме-
нкуш (Бандуристка, в помешканні якої жила останнім часом О.Я. – Ред.) – 
принесла дві знимки... Яка гарна знимка, де ми з тобою вдвох у день прощан-
ня... Я так втішилась. Довго дивилась, згадуючи те добре від многорічного 
спілкування з тобою... Я положила долоню на ту знимку і так затримала на 
якісь кілька хвилин – вір-не-вір, заструменіло тепло... То було твоє тепло, На-
дійко, я фізично його відчула. Я вперше з цим зустрілась – Галя навіть підтвер-
дила: таке явище відоме в нашому загадковому світі. І було мені не просто 
приємно: ти зняла частинку моєї важкої самотності невеселого віку мого, при-
борканості... 

Дай тобі, Боже, моці і сили плідно долати наш земний шлях, радості й 
тепла на трудній земній дорозі. Щастя і долі бажаю тобі і роду твоєму, много-
ліття, здоров’я! Всім моїм знайомим, друзям, приятелям, зокрема, Павлові, 
Володі, Олі, панству Гуриним моє щире вітання і побажання найкращі. 

Кланяюсь всій нашій діяспорі, особливо тій її частині, тобто тим її чле-
нам, що мала щастя з ними близько зазнайомитись і провести чимало часу в 
їхньому гурті доброму, привітному і діяльному. Хай всім щастить у роботі, 
на яку ми покладаємо сподівання, надію. 

Пригортаю, цілую. Ваша О.М. 
P.S. Ще раз прошу вплинути на нашого боржника. (?) Якби я раптово 

вмерла, то я перекладу свої уповноваження на інших. 
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Пазуняк Наталія 328 
Паламаренко Анатолій 11 
Паньков Д., слідчий 92-95 
Парубченко Надія 214 
Пархоменко, слідчий 82 
Пастухов, слідчий 82 
Патон Б.Є. академік 18, 71, 93, 95, 
124, 284-287 
Паторжинська А.М., лікар 113, 294, 
295 
Переносієнко, артист 11 
Петлюра Симон 303 
Петраш (Січко) Стефанія 21, 169, 
179, 212, 251, 252, 289 
Петришенко 264 
Петрунь, ппк, слідчий 106-108 
Пивоварцев, слідчий 82 
Пиріг Любомир 220  
Підгорний 301 
Плахотнюк Микола 80, 214 
Плющ Леонід 176 
Погорілий В.П. прокурор 297, 303 
Подрабінек Олександр 99, 117 
Попадюк Зорян 219, 289 
Попов, слідчий 30, 82 
Попова, гомеопат 235 
Пристайко В.І, кап. 20, 102, 180 
Приходько Григорій 184, 187, 289 
Прокопович Григорій 137 
Пронюк Євген 144, 158, 284 
Распутін 325 
Реріх Микола 195 
Рєпін Ілля 78 
Рильський Максим 88, 184 
Різників Олекса 119 
Різунов, адвокат 8 
Рождественський Р. 197 
Розумний Петро 21, 22, 199-204, 215-
219, 221-225, 229-232, 236-239, 243, 
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248-253, 255-262, 289, 314, 315, 319-
326, 330 
Розумний Тарас 323 
Рокецький Володимир 78 
Романна 122 
Романюк Василь, священик, згодом 
Патріярх 78, 222, 223 
Рубан Петро 100-102, 289 
Руденко І.В., адвокат 82, 225, 233, 
302, 303 
Руденко М.Д. 5, 18, 19, 22, 96, 97, 
101, 117, 146, 150, 156, 158, 182-188, 
214, 246, 253, 256, 287, 289, 322, 327, 
328, 334 
Руденко Р., генпрокурор 105 
Руденко Раїса 18, 146, 214, 289 
Русанівський 93 
Русначенко Анатолій 291, 334 
Рябуха-Голубчик Людмила 332 
Савуляк, лт, кагебіст 81, 82 
Сагайдак Б. 220 
Салова Галина 99 
Салтиков-Щедрін С.Є. 119 
Самаєв, прокурор 74 
Самійленко Володимир 66 
Самокиш Ніна 233 
Сапеляк Степан 168 
Сахаров А.Д. 100, 177, 229 
Сверстюк Віра 122, 144 
Сверстюк Андрійко 323 
Сверстюк Євген 22, 78, 84, 88, 90, 
122, 123, 128, 144, 147, 177, 178, 181, 
182, 187, 188, 197-201, 208, 230, 253, 
254, 257, 258, 260, 308, 314, 316, 319, 
320, 322, 323, 325, 327, 329 
Світлична Леоніда 212 
Світлична Надія 18-20, 69, 80, 81, 84, 
123, 124, 132, 135, 154, 158, 170, 176, 
179, 184, 208, 212, 231-233, 246, 258, 
254, 294, 299, 324, 326, 328, 329-332 
Світличний Іван 19, 84, 117, 123, 
158, 159, 170, 200, 212, 233, 247, 253, 
281, 282 
Світличний Ярема 132, 135, 154, 158 
Селезненко Леонід 86 
Селюк, слідчий 297, 301 

Семенюк Клим 20, 180 
Сендс Роберт 259 
Сеник Ірина 21, 111, 153 
Сергієнки, родичі О.С. 128, 144, 145, 
158, 167 
Сергієнко Євген 7, 8, 25, 26, 91, 168, 
241 
Сергієнко Олесь (Олександр), син 
О.М., 5-29, 43, 60, 65-77, 81, 84, 87-
91, 95, 98-100, 106, 109, 110, 115-122, 
124-173, 176, 181, 187-194, 196, 198, 
202, 208-212, 214, 217, 219, 224-230, 
232-237, 240-242, 248, 280-282, 283, 
287, 292, 294, 311, 316, 334 
Сергієнко Ольга 121, 191, 194, 211, 
212, 219, 226, 229, 234, 241, 242, 
320, 324 
Сергієнко Устим, онук О.М. 18, 19, 
74, 108-110, 119, 120, 136, 140-146, 
151, 158, 160, 161, 169, 171, 173, 174, 
176, 189-193, 219, 229, 234, 240, 241, 
248, 320, 324 
Сергієнко Федір Федорович, чоло-
вік О.М., 7-9, 16, 17, 25, 27, 65, 67, 
91, 176 
Симоненко Василь 74, 78, 80, 94, 97, 
103, 280, 290 
Сікорський, директор музею 135 
Сірик, слідчий 80, 81 
Січко Василь 20, 21, 169, 175, 179, 
197, 212, 251, 288 
Січко Володимир 179, 251 
Січко Оксана 179 
Січко Петро 20, 21, 169, 175, 179, 
197, 212, 251, 289 
Скрипка Василь 23, 277-318 (До кін-
ця «Свідчу») 
Скуратов Малюта 15 
Славінський Віктор, кап. 283 
Сліпий Йосип 328 
Снєгірьов Гелій 5, 186, 288 
Сокоринська Валентина, дружина 
О.Бердника 146, 252 
Сокульська Орися, дружина Івана 241 
Сокульський Іван 229, 247, 289 
Солженіцин Александр 305, 316 
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Соломіна, лікар, 118 
Спендіярова Марина, артистка 59 
Сталін Й.В. 49, 313 
Стариков 98 
Сухарєв, прокурор 116 
Стахур М. 56, 64 
Стельмах Михайло 18, 89-91, 93, 95, 
283-287 
Стенько Микола 133, 148 
Стенько Яків Миколайович 323 
Степан, хлопчик 32, 272 
Стефа, політв’язенка 43 
Стець, дід В. Скрипки 277 
Стокотельний Павло 232, 328 
Стрільців Василь 20, 21, 111, 169, 
197, 289 
Строката Ніна 20, 21, 100, 111, 128, 
103, 178, 179, 133, 187, 288, 289 
Стус Василь 6, 11, 12, 20, 78, 128, 
185, 200, 208, 277, 280, 289, 290, 292, 
297, 299, 301, 327, 334 
Стус, суддя 313 
Стучка 267 
Суворов, прокурор 313 
Сулима, слідчий 106 
Суприянович, кагебіст 82 
Сусленський Яків 327 
Танюк Лесь 321-322 
Тельнюк Станіслав 78 
Темник Д. 333 
Теребилов, міністр юстиції 159 
Тереля Йосиф 19 
Терпило Володимир 104, 161, 184, 
185, 187, 292 
Тетяна Іванівна 209 
Тимчук Леонід 111 
Тихий Олекса 5, 6, 12, 19, 22, 96, 97, 
101, 156, 183-189, 255, 288, 289 
Ткач В., лт, кап, мр, 77, 81, 82 
Ткаченко 220 
Ткаченко Віра 92 
Толстой Алєксєй 209 
Толстой Лев 154, 322 
Топчій В.С., підсудок 181 
Тронько, акад. 135 
Тулін, прокурор 287 

Тургенєв Іван 209 
Турило Петро і Павло 63 
Турчин, слідчий 82 
Українка Леся 66, 68, 74, 138, 281 
Федора Степанівна, мати П.Розумно-
го 221, 320 
Федоренко, школяр 174 
Федоров, нач. режиму 98 
Федорова Зоя 59, 98 
Федорчук В.В., голова КДБ 15, 18, 
281-283, 297 
Федотов Л.Т. 116  
Фордига Галина 60 
Франко Зіновія 78, 86 
Франко Іван 66, 69, 70, 74, 174, 236, 
281 
Фролов 242, 244  
Хмельницький Богдан 74, 317 
Хміль Слава 64 
Холоденков Г.Ф. 186, 187 
Холодний Микола 69, 78, 85, 86 
Хоннекер Еріх 281 
Хорькова Ксенія, лікар, полі-
тв’язенка 50, 51 
Хоткевич Гнат 11 
Хрущов М.С. 9, 17, 24-29, 196, 270, 
271, 279, 280, 299, 309 
Худенко Василь, син Віри, 17, 27, 
269, 305 
Худенко (Мешко) Віра, сестра О.М. 
8, 16, 17, 22, 25, 27-30, 66, 119, 145, 
153, 165, 216, 257, 260, 264, 269, 279, 
320, 322 
Худенко Євген, внук Віри 145, 153, 
269 
Худенко Євген, син Віри 8, 28, 269 
Худенко Михайло, чоловік Віри 7, 
17, 28, 31, 264, 269, 270, 305 
Цибков, слідчий 8, 29, 82 
Цимбал Тетяна 11, 209 
Цімох Микола, слідчий 20, 82, 108 
Цупренко П.Г., суддя 76, 124 
Чарочкіна Лариса, лікар-психіатр 
113, 294, 295, 310 
Чміль Т. 56 
Чорновіл Валентина 214 
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Чорновіл В’ячеслав 22, 103, 165, 170, 
199, 208, 252, 254, 289, 327, 329, 331 
Чорновіл Тарас 170 
Чуб Анастасія 195 
Чуйко Богдан 101 
Чупрей Роман 145  
Шатров 322 
Шашкевич Маркіян 238 
Швець, слідчий 81 
Шевченко Тарас 11, 15, 69, 74, 77, 
80, 79, 145, 150, 182, 195, 206, 207, 
227, 231, 281, 330 
Шевчук Валерій 238 
Шекера Микола 11 
Шелест П.Ю. 83 
Шехтман, інформаторка 28 
Щелоков (Щолоков), міністр МВД 
СССР 21, 22, 176, 227 

Щепанський Р. 56 
Щербицький В.В. 20, 105, 281, 325 
Юрченко, слідчий 30, 112 
Яворівський Володимир 317 
Якименко (Якимчук), голова Верхов-
ного Суду УРСР 89, 90, 283 
Якунін Гліб 99 
Янко Дмитро Петрович, дядько О.М. 
16, 26, 305 
Янко Євген, брат у других О.М.  
Янко Олександр Петрович, дядько 
О.М., 7, 16, 24, 26, 305 
Янко-Мешко-Граб Марія Петрівна, 
мати О.М. 7, 16, 27, 30, 31, 69, 91, 
133, 153, 166, 264, 257 
Ястреб Є.І., лікар 112, 113, 295 
Ященко Леопольд 71, 133, 273, 328
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