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   НА ЗАБОЛОЧЕНИХ  ОБОЛОНЯХ 

 

      Ой, вставай, козаче, 

      Вставай, молоденький,- 

      Ходить, блудить по дубровоньці 
      Твуй кінь вороненький. 

 

      Ой, нехай же вун блудить, 

      Нехай напасеться – 

      Уже моя головонька 

      До його не зведеться… 

       З поліської пісні. 
 В едукаційному відділі вчителя Юрія Новакевича без зволікань 

призначили на працю в село Грудок за тридцять з гаком кілометрів від 

повітового містечка й порадили йти, ба навіть бігти, поки зовсім не 

споночіло, – до Абрамової корчми, бо під цю пору, мовляв, лише в Абрама 

можна вряди-годи напоткати котрогось з тамтешніх селян, аби до того 

загубленого в мочарах села якось дістатися. Про інші транспортні 
можливості при тому не згадувалось – їх, мабуть, просто не було, тож 

Юрій Новакевич так і вчинив, як мудрі люди раяли, – з важкою в руках 

валізою, заплітаючись незграбно ногами  і мало не падаючи, почвалав до 

Абрама, особистості в містечку, на щастя, знаної добре, – шукати 

випадкового грудянина, мешканця Грудка, куди вчитель одержав 

призначення. 

 У невеликій, традиційно закиптяженій, наскрізь просмердлій 

бридким корчемним духом світлиці за столом у куті, куди послужливо 

стрільнув очима рудобородий Абрам, розімліло за столом при кухлі сидів 

кремезний селянин у розстебненому кожусі, раз за разом прикладався до 

кухля, крякав удоволено і з приводу, очевидно, принагідного метикування 

ствердно або заперечно похитував головою -  Андрій Морозюк з Грудка. 

 Отож перший зблизька бачений живий поліщук. Насамперед вражала 

портретна подібність Андрія Морозюка – до кого б ви подумали? До … 

Шевченка Тараса, саме так: оці настовбурчені брови, високе масивне чоло, 

вуса підковою і цей такий ультранаціональний кожух з відкоченим 

коміром … За теорією пана Новакевича всі українці завжди чимось мають 

нагадувати Шевченка або Франка, німці, певно ж, Ґете або Шиллера, 

французи -  Гюґо чи Бальзака, ну, а поляки, річ зрозуміла, – Міцкевича і 
Словацького. Так і повинно бути, нації просто зобов’язані мати хоча б 

відносну подібність до своїх геніїв та героїв, уважав пан Новакевич, 

прямуючи до шевченкоподібного поліщука  за столом на розмову. 
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 – До Грудка?! – здивувався Андрій Морозюк на Новакевичеве 

прохання, недовірливо придивляючись до паничика в окулярах. – А що ж, 

цікаво, пан у Грудку робитиме?  

«Та я не панського роду, я селянський син з Карпат, з Лемковини», - 

хотілося крикнути Новакевичу, але він натомість спокійно мовив: 

 – Призначений до грудоцької школи вчителем. З запізненням, але ось 

добуваюся.  

 – Паночку ласкавенький! – настороженість зникла, Морозюк 

схопився на ноги, запопав учителеву правицю й легенько, за його либонь 

поняттям легенько, потиснув – у Новакевича з очей посипались іскри. – 

Давненько дітки нашії виглядають учителя та визирають! А начальники 

повітовії, знай, шлють на села лютіших за собак поліциянтув, гайових та 

секвестаторув!  Од сарани теї одно тільки чуєш: альбо давай, альбо не 

руш! 

 Морозюк  хутенько допив з кухля – не пропадати ж, недбало насадив 

на голову кожушну кучму й рушив до виходу: 

 – Раз так, то вже їдемо, бо пізно! 

 На прикорчемному дворі приторочений до конов’язі чекав на них 

запряжений у сани кінь з торбою на морді. Невеликий на зріст, місцевої, як 

виглядає, породи, гаразд доглянутий кінь на появу господаря зайшовся 

коротким зраділим іржанням. Морозюк поплескав коня по шиї, згріб у 

задок саней мішанку, застелив її рядниною й всадовив пана вчителя 

якомога зручніше. Опісля довго гнуздав і пестив коня, щось лагідно 

промовляючи йому на вухо. Ставши в передку саней навколішки, Андрій 

Морозюк зняв кучму й  рівно перехрестився. Усю неблизьку дорогу він так 

і їхав, стоячи в передку на колінах. «Що в них на Поліссі за чудернацька 

манера їздити стоячи на колінах?!» – дивувався вчитель Новакевич, 

селянський син, розпочинаючи облік поліських побутових недоладностей, 

невластивих його рідній Лемковині. З містечка виїздили вони, коли вже 

гаразд засутеніло, й у вікнах багатьох будинків затишно заблимало світло. 

Над Поліссям западала ніч, перша поліська ніч Юрія Новакевича. 

 - Чи міг би пан господар повісти, скільки приблизно в Грудку дітей 

шкільного віку? – спробував Новакевич розбалакати мовчазного візника – 

досі той озивався лише до коня та іноді щось собі під ніс мугикав. 

 - Дітиськів себто? – перепитав Морозюк. – О, того добра в кожнуй 

хаті є досить ще й трішечки. Половину з народжених забирає неміч усяка 

болотна, чур юй і пек, друга половина якось чапить. Шістьдесять хатей у 

селі, і в кожнуй хаті по двоє – троє, а є й по шестеро-семеро, як от у мого 

рідного братиська Онипрія, от і вся панови лічилка. 

 На питання, чи є в нього самого діти, Андрій Морозюк залюбки, з 
неприхованою навіть утіхою, потакнув: авжеж, має двох дорослих синів, 

Василя і Миколая, щоправда, їм уже пізно до школи ходити. Старшенький, 

Василь, хутко женитиметься, а молодшого, Миколая, забрали торік поляки 
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до війська. Служить його Миколай у войску польському в місті Торуню, є 

таке місто в Польщі, десь би, здається, за Варшавою… 

 Місто таке в Польщі справді є, як не бути, – годився втомлений 

Новакевич, втрачаючи наразі до розмови інтерес. – А тут, куди не скинеш 

оком, Полісся, край боліт, пущ, зубрів, поліщуків і всякої іншої архаїчної 
живності, а пан Морозюк, мій машталір, поліщук над усе, ні з ким його не 

сплутаєш, щось середнє арифметичне між зулусом та ескімосом, як і мої 
лемки. Морозюк звернув увагу на мої окуляри і моє пальто, але не помітив 

моєї мови поки що, тому й уважає мене за поляка. 

 Що ж до Морозюка Андрія, то його за звичаєм усіх батьків на світі 
дуже таки кортіло про синів трохи ґрунтовніше побалакати, якби замість 

учителя він когось іншого віз, бо з учителем розмовляти чомусь бракло 

Морозюкові сміливості, сковувало незвичне почуття шаноби: бач, пан 

паном, десь із Польщі, а їде в поліську болотнечу давати нашим діточкам 

освіту, тож і голову морочити  йому селянським розпатякуванням не 

випадає, ліпш собі помовчимо, а вун нех собі як знає… 

 Останнім часом Андрія Морозюка частіше дедалі діймали думки про 

молодшенького, Миколая, – служить його молодший у польському війську 

в місті Торуню, десь поза Варшавою. Служба як служба – щоденна 

муштра, походи на стрільбище, паради, огляди, різне навчання, таке 

проходив у царському флоті і сам Андрій. Одного гожого дня 

одноманітність військової буденщини порушив приїзд до Миколаєвої 
єдностки відомого варшавського борця. Відомий варшавський борець 

освідчився в пресі, що в Торуню, куди вирушає, одним махом переборе 

всіх військових від шерегівця до генерала. Ну, з такої небуденної нагоди на 

зустріч з борцем припроваджено мало не всенький полк на чолі зі 
старшинами, щоб на дивовижу поглянути і себе показати. Борець буденно 

вийшов на кін перед веселими жовнірськими зборами і нумо викликати 

охочих помірятися з ним силою і вправністю. Ось тут-то запахло соромом 

та ще яким! Учаровані виглядом борця жовнірики по-тхорячому 

принишкли на своїх місцях, ніби їх зовсім тут не було, де й ділися 

пустотливі веселощі. А той, здоровило на кону, походжає собі, як у себе 

вдома, виграє бичачими м’язами і глузує з війська, як тільки вміє: та вам, 

панове жоднєжи, не ойчизну захищати, та вам у полі вівці пасти і то честь 

завелика, і пішов, і пішов – служити, знаєте, бридко. На передніх лавах ні в 

сих ні в тих сиділи і паленіли від сорому пани старшини – прийшли, 

бачите, розважитися трішки, та не вийшло, той жовнірський загальний 

страх перед борцем зіпсував панам старшинам настрій: оце так військо ми 

маємо, а що ж то буде, скажіть, на випадок війни? Мав, отже, борець 

слушність, коли нахвалявся перед газетарями, що покладе на лопатки в 

Торуню всіх – від шерегівця до генерала. 

 Миколая Морозюка, Андрієвого молодшенького, честь польського 

війська особливо не зачіпала, тут нехай пани поляки самі вив’язуються з 
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халепи. Але Миколая Морозюка заскакував, і то прикро, і викликав 

протест заячий жовнірський ляк перед варшавським борцем, ляк цілком 

зрозумілий, хоч і смішний, ба навіть ганебний, і в тому винні самі 
старшини: було попередити, підготувати. А ще Миколай Морозюк 

несподівано для самого себе прикро образився на просторікування того на 

кону столичного силаня, бо де ж так можна розпускати язика і паплюжити 

всіх поспіль. Хоч може ти й Іван Піддубний, але треба тримати якоїсь міри 

, чоловіче. Й  Миколай рішуче 

 подався на кону – нехай буде, що буде: або я його покладу горілиць, або 

він мене, світ від того сторч ногами не стане! 

 По рядах жовнірських збурилася хвиля полегшення: ага, вже ж один 

одчайдух знайшовся… 

 Рипучими сходами Миколай Морозюк упевнено вийшов на кін, 

скинув з голови білоорлю рогатівку, щоб очей не застила, підсунув вище 

рукави затісного мундира, став у звичну для його села борцівську позицію. 

 – Родина пана жолнєжа не матиме згодом претензій до мене? – при 

загальній тиші питався глумливо борець несподіваного супротивника. «То 

ми побачимо заре, чия родина нарікатиме!» – подумав Миколай, але нічого 

не сказав через постійну мороку з польською мовою, тільки заперечно 

махнув рукою. 

 І почалося. Зчіпилися руками й завмерли вобнімку, відтак різко 

розчіпилися. Зійшлися другий раз і знову на мить завмерли  – знаний, 

натренований у багатьох змаганнях борець, та зарозумілий жовнір з 
Грудка, який і боротися вмів лише так, як у свята борються парубки в 

селах Полісся, не більше. За третім разом Миколай Морозюк примудрився 

варшавського борця взяти так учеписто і делікатно і так зручно на долівку 

спустив, що той, неборака, й залишився на долівці лежати кволо – з 
переламаною ключицею. Що тоді сталося! Замість щоб кликати лікаря і 
надавати першу допомогу потерпілому, жовніри і старшини влаштували 

Морозюкові бурхливу овацію, на руках винесли на пляц й без кінця 

підкидали вгору: цей вайлуватий здоровань з Полісся, виявляється, вельми 

доречно і, на загальну думку, вельми навіть патріотично зламав ключицю 

варшавському борцеві – так йому, сучому синові, і треба, нехай на другий 

раз, якщо в нього буде другий раз, знає, як розпускати язика і брати на 

глум ціле військо. Того ж  вечора полкові старшини на честь звитяжця 

зладили на радощах бенкет-пиятику, а по кількох днях Миколай Морозюк 

їхав на своє Полісся в позачерговий урльоп… 

 Думав Андрій Морозюк про молодшого і замислено гамував 

причіпливу усмішку: з його Миколая може вийти, думається, або порядний 

господар-хлібороб, або ж, чого доброго, велике ледащо. Аби збивати 

сільських нетям з пантелику, спокус сьогодні ще й як вистачає – возом не 

забереш. Така вже, мабуть, наша доленька: тута тії пани з-над Вісли, 

більшії католики за самого папу римського, а тамички, на сході, знову 
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червонії людолови, марксисти над самого Маркса, щедрії на обіцянки і 
скорії на розправу. Набачилися ми того раю в біженцях,ой, як набачилися! 

Нє, треба буде гостро наполягти, коб мої лобуряки кріпче трималися 

Онипрійового Гната:Гнат бо юнак мізковитий, такого серед Морозюків за 

меї пам’яті ще не траплялося, не знати й в кого вдався такий головатий. 

Нехай би Гнат напоумляв по-братньому Василя і Миколая, коб читали 

«Кобзаря» і «Тараса Бульбу», а не розвішували ночами вуха на Москву – 

Москва бо безбожно бреше! 

 Серед грудовських Морозюків спервовіку не заведено було 

скаржитися на здоров’я: переважно вдавалися Морозюки і Морозючки 

здоровими – одне в одне. Сам Андрій відбув російсько-японську війну в 

ескадрі Рожественського, з чужого нерозуму топився в Цусімі, бурди 

японської в полоні попохлебтав, досі гидотно одригається. 

 Німецька війна, бодай не згадувати, силоміць зірвала грудян з 
рідного кореня, пустила за вітром набутки цілого краю, погнала поліський 

люд, наче худобу, на схід, щоб розпорошити по всій імперії до Тихого 

океану. Змога вертатися додому з біженського наймитування настала аж по 

шести роках, уже за більшовиків. Валками й поодинці потяглися поліщуки 

на рідні села. Похапливе повертання з Росії на Полісся скидалося на втечу 

– від червоно-білої колотнечі з її кривавими порахунками. Та от лишенько 

– замість тихого омріяного затишку в себе вдома на своїх оселях, заставали 

збентежені поліщуки на Поліссі польську владу в особі бундючних і 
незичливих поліциянтів та гайових. А була ж, кажуть, на Поліссі перед 

польською навалою Україна, найрідніша в світі, хоча й стривожена 

німецькою вояччиною, близько року була на Поліссі Україна. Не застав на 

Поліссі Україну Андрій Морозюк, розминувся з нею на біженських 

роздоріжжях. От би про що журитися нашим дітям, а не слухати 

заяложеної побрехеньки з Москви – не може бути раю під совєтами, там 

голоднеча і дикий смертельний примус. 

 Після повернення з біженства другого ж дня Андрій Морозюк, 

пригасивши їдкий смуток, розтроюджений загальним запустінням і 
руїною, запопав у руки сокиру, єдиний на тоді інструмент на спустошеній 

господарці, заходився працювати – корчував, витереблював хащі навколо 

похиленої в знемозі хати, доводив здерев’янілі облоги до пуття, будив 

приспану війною родючість. Від Андрія не відступали сини. Змайстрував 

урешті дерев’яного плуга, покликав Василя й Миколая: 

 - Нуте, лобуряки… Борюкатися ми любимо і вміємо, не перечу. А 

теперечки спробуймо орати: земелька любить оранку, як молодиця ласку 

та й коника в нас достьбі – здох біля Брянська, як вам відомо. Тож, 

Господи, сподоби… 

 Лобуряки впряглися грайливо в саморобний дерев’яний плуг, 
посперечавшись за місце в запрягу – хто буде соб, а хто цабе, й хоча на 

першій же брозонці залилися рясними потами, ріллі під ярину вже ж 
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наорали. Три довгі роки сім’я перебувалася на рідких нізчимних юшках з 
кропиви, полину та лободи, іноді траплявся, щоправда, козлячок або 

вдавалося оскоромитися то зайчатиною випадковою, то в’юном. Давала 

тут раду невсипуща Андріїха. Як і більшість селян, Андрій Морозюк марив 

конем, поки врешті-решт на коня не стягнувся – на миршавенького, 

сухореброго, ледве на ногах стоїть, але свого власного, не зиченого і не 

прошеного. І ніби довкруг розвиднілося чоловікові: відчув себе небувало 

заможним і вільним. Жити б оно. 

 Але де там:куди не поткнешся, звідусіль світ заступають польські 
патріоти – і се, бачите, не так, і те не так, і самі ви, поліщуки, не такі. А 

побила б вас, чужинців клятих, сила небесна! Посеред Грудоцької пущі, в 

лісництві, звели собі на той час гніздо десятеро гайових, усі як один 

поляки, звичайно ж. Озброєні карабінами гайові ступити кроку не дають 

селянинові в лісі. Найлютіший серед гайових – пан Нєдзвєдський: допікав 

штрафами не тільки за будівельну деревину, так потрібну в повоєнних 

роках селові – виписує кару за трухлий хмиз, а молодиць грудоцьких, 

упійманих у пущі за ягодою чи грибами, безкарно, по-розбійному ґвалтує, і 
не було на того звіра ні управ, ні суду. 

 Вибрався якось Андрій Морозюк з синами до лісу ще затемна, ледь-

ледь на сході засіріло. З належною вправністю і поспіхом  спустили 

облюбований дубок – на палі під хату, бо старі струхлявіли, висадили на 

воза, рушати б оно, а тут, одкуль  взявся, ніби з неба впав,  пан 

Нєдзвєдський з французьким карабіном за плечима. 

 – Я запримітив давно, Морозюче, що руки в тебе нечисті! – тоном 

прокурора промовив Нєдзвєдський досить управною українською мовою, а 

це дратувало ще більше, дістаючи зі шкіряної торби бланк на штраф.- 

Заплатиш, Морозюче, одну кару, другу та третю, тоді, може, схаменешся, а 

як ні, то простісінько помандруєш до цюпи. Мова коротка буде! 

 У навколишній гущавині ще до решти не розтанула пізня припоноч, 

місцями клубочився сірий туман, і ще не всі птахи прокинулися. Свіжо 

було і тихо-тихо. 

 – Єк пан Нєдзвєдський випише на мене кару, то я … – Морозюк 

ступив до гайового ближче. 

 – То що ти, Морозюче, зробиш, коли випишу на тебе кару? 

 – То я пана Нєдзвєдського тоді заб’ю, от що я зроблю! Но, 

Сивенький, їдьмо! 

 Навантажена дубиною, як склом, хура, вихиляючись на мшаних 

подушках то праворуч, то ліворуч, невпевнено, з натугою посунула між 

деревами до путівця в напрямку села. З обох боків, улягаючи до землі, 
хуру підпихали Василь і Миколай. 

 – Ти що, батьку, міг би направду вкоротити йому в віку? – питався 

мокрий від поту Василь, коли від’їхати від Нєдзвєдського кроків на тисячу 

і зупинились на відпочинок. 
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 – Я, синку, не душогуб який, я звичайна людина. Але що б я, по-

вашому, мав робити, якби Нєдзвєдський, колька йому в бік, виписав кару, 

то ж винесло б десь на цілу корову – дорожаться пани поляки в нашуй 

пущі, побив би їх грім з ясного неба! Ото ж  бо воно і є .. Хто справді 
намислив убивство, той наперед не нахваляється. А ще собі затямте, 

хлоп’ята, ось що: кожен катюга, од великого до малого, в душі – страхопуд 

смердячий, хоча б десять зараз карабінув повісь на нього! У мене нагод, 

коб у тому пересвідчитись, вистарчало. 

 – Добре, батьку, добре, – не здавався Василь, – а як пан 

Нєдзвєдський очухається – візьме та й випише кару? Що тоді? 

 – Тоді, тоді … Поживемо – побачимо! 

 – А коли ти, батьку, останній раз мастив свою миколаївську 

стрельбу, тую, що ховаєш у копиці соломи? – запитав збиточно невинним 

голосом Миколай. 

 – Но. но, не розпускай занадто язика, вун у тебе, як мантачка! – 

насварився Андрій Морозюк на молодшого. 

 Кару на Морозюків тоді пан Нєдзвєдський не виписав. 

 … – Но, Сивенький, но! Дома вже близько, а в жолобі конче 

знайдеться гарнця півтора доброго овса!!.. 

 Обабіч  саней пропливали темні обриси вільшняка і лози, 

притрушені злегка порошею. Іноді впритул до путівця підступали 

гордовито дуби і сосни, чиє верховіття губилося в нічній імлі, – поглянути 

ніби з високості, хто це там у свинячий голос товчеться по зимниках. 

 Час від часу полоззя саней налітало на коріння, й сани тоді разом з 
їздцями немилосердно підплигували вгору, перериваючи звичний плин 

почування і думання і троюдячи натомість гостре роздратування. 

 У передку саней заспокійливо темніла брилувата постать Морозюка 

– їхав він стоячи на колінах. Цей поліщук, думав собі вчитель Новакевич, 

так і не дався розбалакати  себе, але він не мовчить, він чується у своїй 

стихії, чується зручно й упевнено. Лунає хмільне його покахикування. 

Часом зривається з уст погрозливе закляття, коли котра з придорожних 

галузок свавільно пробує здерти з голови кучму: «Згинь, нечиста сило, і не 

займай»  Певна річ, забобонний поліщук у будь-якій недогоді вчуває 

підступи нечистої сили і відповідно на те реагує – грізним закляттям, 

іншого бо способу на нечисту силу, звісно, нема, у всякому разі на Поліссі. 
А поза тим бриніло і бриніло органне мугикання  – Морозюк брав на голос 

мелодію за мелодією, шукав наполегливо з них ту, котра відповідала б 

поточному настрою, і таки  знайшов… 

 Заворожений Новакевич забуває про незручності їзди, про дрож на 

тілі, забуває про все. Ось воно духовне і мистецьке єство Полісся, 

вслухаючись в пісню Морозюка, думав Новакевич. У цій випадковій пісні 
розписана густо історія краю, спосіб мислення і все таке інше. З цієї, 
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власне, стихії і черпають наснагу нашої Кошиці і Котки, дай їм, Боже, 

здоров’я. Учитель Новакевич з дитинства кохався в рідному мелосі, 
всотавши його від батьків-лемків, а підрісши співав у церковному хорі, 
відтак у хорі студентському. Але хто б міг припустити, що в Андрія 

Морозюка, звичайнісінького поліщука-хлібороба, такий приємний 

вироблений баритон. Чекайте-но, пане Новакевич, вас чекає попереду 

здивування ще більше, раз доля звела вас з Морозюками, але то попереду. 

 Групу прибулих до Берестя вчителів у відділі освіти, перш ніж 

розсилати в повіти, зобов’язали прослухати кілька принагідних лекцій про 

становище у воєводстві Поліському і Східних Кресах узагалі і про те, як у 

цій непростій ситуації мають поводитись молоді польські вчителі-патріоти. 

Такий з тими лекціями, мовляв, звичай. Першим забрав слово перед 

заінтригованими вчителями представник дефензиви, довудця якогось там 

незрозумілого відділка, як на Новакевича, досить самоупевнений, 

бундючний і невеликого інтелекту. 

 – Будь ласка, не ідеалізуйте кресового селянина, особливо 

українського, не плекайте щодо селян анінайменших ілюзій: завжди 

кресов’як дивитиметься на вчителя як на чужинця, перше тому, що 

вчитель поляк і католик, і друге, що відриває школою від нужденного 

господарства дитину-робітника… 

 – До вашого відома, шановне панство, у воєводстві Поліському 

активно діють комуністи та українці, і ми, польська влада, мусимо 

протидіяти і тим, і тим. Крім спільної ворожості до Польщі, вони затято 

поборюють одне одного, що нам, зрозуміло, на руку. Комуністи моляться 

на Москву, звідки надходить усебічна підтримка у вигляді грошей, 

підривної літератури та інструкторів-шпигунів… Українці легально і 
нелегально працюють над упровадженнями української ідеї в маси за 

допомогою українських шкіл, «Просвіт», «Пласту», «Союзу українок», 

УНДО, УВО тощо. Опришки з УВО, як ви знаєте, не цураються 

стрілянини, за що ми їх також трактуємо відповідно. На щастя, простому 

кресовому населенню, заклопотаному проблемами добробуту, не до 

високих політичних матерій… 

 – Саме в школі відкривається поле для діяльності польському 

вчительству. З уроку на урок у душах учнів слід тактовно поглиблювати 

їхню непросипну поліську тутешість, у кращому випадку підтримувати на 

Поліссі білорусів, і ніяких Україн – тільки Польща. 

 – І ще одне. Є неухильна потреба підтримувати тісні контакти з 
поліцією і дефензивою, діяти тобто спільно, і тоді ми остаточно на кресах 

переможемо… 

 «Але ж я не поляк! Я українець і греко-католик! Я люблю свій народ, 

його мову, культуру, і ніколи їх не зраджу!» – хотів Новакевич гукнути 

тим зарозумілим панам, але вчасно схаменувся: тоді тебе, небоже, зразу 

зашлють десь на Мазури або ще далі від України… Дивна, проте, логіка в 
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польських панів: учи українських дітей за законами педагогіки читати, 

писати і рахувати і водночас цілеспрямовано вбивай у допитливих дитячих 

душах дану природою тисячолітню етнічну основу, котра, відомо, живить 

усі складники людської екзистенції… До того ж на відміну, скажімо, від 

комуністів українці ніколи, крім самих себе, не збираються визволяти… 

 На засніжене, поросле рідким очеретом болото з висот культурно-

освітніх і національних повернув замріяного напівсонного вчителя 

трубний голос Морозюка: 

 – Тпррру, Сивенький, стій, дай-но оговтатись. Щось я не добачаю 

сліду ні кінського, ані людського… Теї дороги позостало на воловий рик, 

не далій, так же пуд снігом таїться «окнами» Неслуха, от де небезпека 

причаєна, не дай і не доведи, Боже! – Морозюк зліз з саней, подався 

роздивлятися на сумнівному відтинку зимової дороги. 

 «Неслуха, – міркував сонно Новакевич, – річка, позначена на мапах 

пунктиром, тобто замулена й заболочена, впадає в Пину, і річка Пина в 

зоні міста Пинська впадає в Прип’ять… А ріка Прип’ять, як відомо, впадає 

не у Віслу, як того прагнули б польські патріоти, – а в Дніпро, але Дніпро, 

то вже зовсім-зовсім інший світ»… 

 Кінь утомлено стишився: не жарт – відмахати та все хлуса тридцять з 
гаком кілометрів. Крізь холодну імлу ледве здалека чутний прорізався 

собачий гомін. «Так, це чути село, можливо Грудок, моя покута 

неминуча», подумав Новакевич. 

 – Спробуємо, не ворочатися ж за п’ять миль в об’їзд, – Морозюк 

попестив коня по шиї. – Тихо, Сивенький, тихо, ми тута проходили не раз і 
проносило. За мною, друже, так… 

 Копита невпевнено зацокали по кризі. Та враз ламко, наче пострілом, 

щось тріснуло, зашелестіло, захлюпало – Сивенький з передком саней в 

одну мить провалився вниз, у розвержену, повну чорної рідини проломину, 

задок саней з Новакевичем задерся вгору, й ноги вчителеві опекло 

крижаним вогнем. А відтак не забарився несамовитий вереск Морозюка: 

 – Не сиди ж, як засватаний, трасця  твоюй  мамі! 
 Морозюк запопав учителя за комір пальта й, мов куль з картоплею, 

стягнув  з  півзатоплених саней на підмокрий сніг. Обдала Новакевича 

холодна млість, заносилося на блювання.  Окрім того, в цій погибельній 

метушні загубилися окуляри. 

 Десь поруч у непроглядній пітьмі в нерівному поєдинку з болотною 

стихією знемагали кінь та його ошалілий господар. Кінь осідав нижче і 
нижче в булькотливу твань, розпачливо ржав, а біля коня мокрий з води і з 
відчаю побивався безсило Морозюк, намагаючись зарадити лихові. Оце і є, 

мабуть, поліська одвічна біда-забава, – подумав очовмавшись, Новакевич. 

 – Пропаща моя головонько! –  заволав зборений неміччю Морозюк, 

далі він перейшов на шепіт: щоб його мови не почули різні болотні 
анциболоти-лиходії, якими, звісно ж болото аж кишить. – Тихо, 
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Сивенький, тихо, ради всіх святих, не шарпайся і не лементуй, не край мені 
душу! Ти оно посидь тихесенько, без шарпання, бо клята трясовина 

засмоктує і, не дай Боже, сягне голови. А я в село за пудмогою гайну,тута 

півверсти буде. Добре? 

 Морозюк нахилився до краю провалля і пристрасно цмокнув коня в 

запінений храп, потім схопився на ноги й розчинився в темряві, зник. 

Сивенький слухняно впадає в спасенну нерухомість, стогне лишень раз у 

раз, зовсім по-людському стогне. Розтривожене злорадно булькає 

баговиння, видихаючи на поверхню застійний сопух. Остерігаючись, аби 

не потрапити в безодню до коня незручно знерухомів також Новакевич, 

паралізований незнаною досі тривогою. Час на тому ніби закляк, тільки 

далеко у невідомому селі безугавно валували собаки. 

 По якимось, не знати, на скільки тривалім часі, зборовши 

заціпеніння, занепоївся і тихо заіржав у ямі Сивенький: напруженим до 

краю слухом учув Сивенький з ями те, чого пригнічений переполохом не 

вловлював Новакевич, – людське з боку села шемрення. Рятівне 

курликання щохвилини ближчало, дужчало, і йому назустріч хвилювався 

та іржав,  потопаючи в калабані Сивенький. З наближенням рятувальників 

закортіло так само і знудженого Новакевича від радості заіржати й 

затанцювати, але Новакевич, людина цивілізована, освічена й серйозна, 

своєчасно від такого вульгарного вияву почуттів утримався рішуче: було 

небезпечно досить танцювати на ламкому льоді, під яким чаїлися хижо 

небезпечні западини. 

 Попереду задиханий гнав Андрій Морозюк, він нахилився найперше 

до бакая, де топився Сивенький, і окрилено сповістив: 

 – Є! Голова ще стримить над багвою, живий Сивенький! Гнате, пали 

куделю! Онипрію, розмотуй гужище! Хутко! 

 Той, кого назвали Гнатом, даремно чиркав сірниками: блимнувши, 

сірники зрадливо гасли. 

 – Е, Гнате, викинь свої недолугії запалки в Неслуху – нема як 

кресало! Заре в один псих займеться куделя. Диви і – кресало дзенькнуло, 

викресавши з кремня на конопляний жмут мільйон іскринок, цілу комету, і 
конопля зараз-таки зайнялася. Тріскучий вогонь клав на людей і ближчі 
зарості очерету зловісно мерехтливий полиск. З боку села ще бриніло 

людське багатоголосся: покликом лиха вигнані з натоплених хат квапилися 

на допомогу сільчани. 

 Не переодягаючись, як стояли, Андрій з Онипрієм занурилися в 

крижану, схожу до коломазі рідину, випрягли з саней коня й опісля ще 

кількох занурень з головою просунули попід живіт вірьовку, іншу вірьовку 

закинули за зад коня, а кінці видали на берег. Щоб не заважати 

рятувальникам, удячна худобина ані не ворухнулася. З ритмічним вигуком 

«Гайда – разом!» півтора десятка грудян налягли на вірьовки. З чорної 
западини спочатку показався лискучий круп коня. Ще по кількох дружніх 
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зусиллях Сивенький передніми ногами спиняється на ковзький край 

берега. Опинившись усіма чотирма ногами на слизькій тверді серед людей, 

Сивенький, поки його очеретяними віхтями чистили з багнюки, виснажено 

хитався. Від купання в прірві тремтіли і підгиналися ноги, вочевидь 

хотілося виснаженій тварині лягти на сніг, а може й покачатися. 

 – Не давай йому, Гнате, лягти, не давай, кажу! 

 – Ляже – не зведеться потім! 

 – Муштруй його, води туди й сюди! 

 – Но, Сивенький! 

 – Сідай, Гнате, верхи і вйо, прожени його, розрухай, бо йначе 

прохолоне конисько й пропаде! 

 Гнат, років  шістнадцяти парубок, вихопився на мокрого тремтячого 

коня, та зрушити його з місця не міг: опустивши голову, Сивенький понуро 

стояв, нечулий на накази і побої, і все падав на коліна, щоб лягти. 

 - Злазь, Гнате, вун же, злодюга, слухає мене тільки та Миколая! – не 

без хизування мовив Морозюк, вдоволений наслідками рятувальних 

заходів і, як був заболочений і, як хлющ, мокрий, по-молодечому вибрався 

на Сивенького. 

 – Витягніте з баюри санки! І ще: тамички, Гнате, стоїть на купині 
вчитель – заберіте його додому. Но, Сивенький! – кінь пустився з місця 

вчвал. 

 – Здурів чоловік та й годі! – подав голос навздогін Андрієві 
Морозюку Петро Савицький, сусіда Морозюків.  –  Самому б хутчій лізти 

на піч, так вун коня поганяє, бо Гната, мовляв, не слухає… Але святая 

правда і теє, повім я вам, людоньки: без коня селянинові нашому на 

господарці, як без нуг і без рук… 

 Учитель Новакевич, промерзлий до кісток і болотною пригодою 

досить-таки припантеличений, оговтався остаточно в добре натопленій 

хаті Онипрія Морозюка, Андрієвого брата, куди вчителя привів запід руку 

парубійко Гнат, також Морозюк, Онипріїв син. Ідучи, вчитель шпортався і 
падав, і за кожним кроком увижалися йому жахливі болотні чорториї, 
наповнені пекельною смолою. Пленталися вони, Новакевич і Гнат, за 

саньми Андрія Морозюка, що їх на собі везли грудяни до села. На санках 

їхала вчителева валіза з наскрізь промоклими книгами, конспектами та 

різними особистими речами. У хаті вчителя перш за все парубійко Гнат 

перевзув  у старі але приємно теплі валянці, напоїв майже силоміць проти 

простудною заваркою з липового цвіту, примусив проковтнути грудку 

зцукрованого меду. У таку пору про стару, спорохнявілу школу з 
повибиваними шибками й думати не випадало – Новакевича на ночівлю 

було полишено в Морозюків. Середніх розмірів однокімнатна хата 

вражала кількістю малечі, - не рахуючи Гната, шестеро чи семеро. 

Онипрій, голова чималенького сімейства, після небезпечних занурень у 
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крижану твань передбачливо вигрівався на гарячій черені в товаристві 
двох донечок-щебетух.   

 Парубійко Гнат, Онипрія Морозюка старший син і небіж Андрія, 

одягався по-сільському, по-поліському – в домоткані ногавиці 
незрозумілого кольору, в білу незграбно пошиту полотняну сорочку, на 

ногах мав величезні саморобні, нашмаровані дьогтем чоботиська. У манері 
поводитися зі старшими і з малими, зрештою, в м’якій Гнатовій лагідності 
проступали ознаки певного виховання, розвитку, можливо освіти. Як не 

дивно, старші віком дядько до Гната ставилися з незрозумілою повагою. 

До особливостей Морозюкової перенаселеної домівки Новакевич ще 

причислив жмут до дір зачитаних газет на миснику-польською, російською 

та українською мовами. Отож, отож, попри болота з їх небезпечними 

прірвами та ославлену на цілу другу. Річ Постолиту  відсталість поліську, 

поліщуки, як видно, поглинають жадібно інформацію, мають тобто власну 

життєву позицію, одне слово, політикують.  Так і має, певно бути. 

Особливо Новакевича втішила наявність на миснику українських  газет. Це 

про дещо промовляє… 

 Вечеряли Гнат і вчитель печеною, щойно з печі картоплею, 

насипаною в маленькі дерев’яні ночовочки. Обирали гарячу картоплю хто 

як умів, умочали в сіль і їли з хлібом. Їв і Новакевич. Після болотної 
мороки і рятівної відлиги в хаті їсти хотілося як ніколи та й хліб з печеною 

картоплею засмакував на диво. Від утоми і незвичних потерпань чувся 

Новакевич п’яним – без алкоголю. Поки Гнат з Новакевичем без поспіху 

наїдалися гарячої печеної картоплі з хлібом і сіллю, до Морозюків 

понаприходило чимало свояків, сусідів, просто приятелів. Здоровалися, 

бажали їдцям смачного і статечно всідалися на двох покутніх лавах, щоб 

негайно пристати до обговорення болотної халепи Андрія Морозюка. 

Останнім до Морозюків завітав, спираючись на вичовганий костур, старий 

сивобородий дід з пейсами. 

 – Чи можна бідному жидові пристати до товариства? 

 – Заходь, заходь, Габелю! – озвався з печі Онипрій. 

 – Добрий вечір усім у хаті, – привітався Габель, махаючи пейсатою 

головою на всі боки, всідаючись урешті поруч інших односельців. Розмова 

поновилась. Принагідно згадалось кілька моторошних випадків з 
минулого. Багно на Поліссі досі показує первісний норов,  жартує 

смертельними жартами  перш за все з худобою селянською, а то й з 
недосвідченими або й надто самовпевненими людьми, вимагає тобто до 

себе, болота, пошанівку, а не так собі – без респекту. Вразила Новакевича 

й запам’яталася зокрема сумна доля попередника свого, першого вчителя в 

історії Грудка. По сорока роках прізвище бідолахи забулося. Прозивали 

його грудяни просто Москалем за тривалу службу в царському війську і, 
певно, за російську мову. Цікаво, а за кого вони мають  мене – я ж 

розмовляю їхньою мовою. Утім-то й річ. Ішов одного разу Москаль з 
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містечка і за прикладом грудян вирішив скоротити шлях і перебрести 

болото навпрошки. Одначе на відміну від грудян, одвічних болотних 

ходаків, Москаль стежок попід водою не добачав, не орієнтувався, 

брьохався собі навмання, не думаючи про якусь непевність. Тим-то за 

нечистим своїм звичаєм анциболот, збиточник і недруг людської 
спільноти, й заманив, запровадив безпечного Москаля простісінько в 

ближнє «вікно» Неслухи, неподалік того місця непевного, де сьогодні 
топився Андрія Морозюка конисько. Так, так, то все підступні вибрики 

анциболота та його безп’ятої зграї. Хтось-то там з села побачив Москалеву 

напасть, наробив по селі рейваху, але поки люди второпали, в чому річ, 

поки схаменулися, поки прибігли, поки витягли з «окна», Москалисько, 

царство йому небесне, захлинувся й оддав Богу душу. 

 – Хоч би там було як, а кунь Андріюв  житиме й тягатиме плуга, і на 

тому, як мовиться, дяка Богови.  

 Той вечір мав зовсім несподіване, навіть дивовижне, як на 

Новакевича, продовження. Коли наспів час забиратися від Морозюків, бо 

година стояла вкрай пізня, Ригір Ширемена, власник доброго голосу і 
чорних хвацьких вусів, вибачливо і чемно попросив Гната Морозюка  

 - Щось, Гнате, на добраніч утни, жура коб реп’яхом  не чіпалася, бо 

як  твеї скрипки не послухаю, то назавтра бракує чогось чоловікови, би 

дитині цицьки… Не повіриш, ціп не тримається рук… 

 Гнат заскочено мовчав, поглядаючи на запічок, де спала покотом у 

два ряди ціла юрба сестричок. Розтривожена болотною метушнею малеча, 

проте, не спала, скоріш вдавала сон. А скільки мова зайшла про музику, 

малята позводилися зі своїх місць і майже водно затвердили, киваючи 

лляними голівками: 

 - Грай, Гнате, грай, а ми собі послухаємо! 

 Гнат іще з того всього поглядав запитливо на піч, там вигрівався 

батько, Онипрій Морозюк, схожий, на думку Новакевича, до Зевса на 

Олімпі. І Онипрій ствердливо махнув кошлатою головою: грай, сину, раз 
люди того хочуть, покажи учителеві, на що ми вдатні. Онипрій сам  грав  

на всіх видах сопілок і терпимо на скрипці, та поки що було йому того 

вечора не до музики. Тож верховний дозвіл з печі вирішив питання 

позитивно, і Гнат Морозюк уже без вагань видобув з закапелька в лахмітті 
замотану скрипку, розмотав обережно, видув порохи, упевнено направив і 
тоді щойно заграв. Відвідувачі Морозюківських вечірниць не вперше, 

очевидно, посхиляли пелехаті голови й поринули в слухання, ніби 

поснули. Слухав і Новакевич,  тамуючи несамохіть подих, і щодалі пан 

Новакевич слухав Гнатову музику, то більшим переймався подивом: 

звідки, повіжте, на Поліссі, за тридцять з гаком кілометрів від повіту, в 

селянській під очеретом хаті, серед кричучих злиднів і примітивного 

побуту ця злива чистих, струнких, повних гармонії і сили звуків,і хто 

такий врешті-решт цей парубійко Гнат Морозюк, біс забирай!? 
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 Цікаві в пана Гната мелодії – здебільшого вільні фантазії на теми 

народних пісень. То тут, то там проривається рев Дніпрових порогів, 

сплески морського прибою, шумлять тисячолітніми шумами поліські і 
карпатські пущі. Сюжет кожної речі ледь-ледь відчутий – переважають 

цікаві,  наснажені чуттям і вишуканою формою, продумані й прочуті 
варіації з власним потрактуванням кожної фрази. Їде, наприклад, відома 

козацька виправа та ще як їде: чути тупіт коней, брязкіт зброї, окремі 
перемовляння вершників. Перед веде, як відомо, Дорошенко, а позаду 

задумливо їде Сагайдачний, два Аякси українського фольклору, а десь ген-

ген на горі своїм звичаєм жнуть женці. Навколо – безмірна поліфонія 

степу… У безперервних каскадах вправних звуків прохоплюється раптом 

знаний фрагмент з репертуару Чураївни, щось з її непогамованого 

чарівного болю. Або відтак запрозориться сльозою туга іншої дівчини-

сироти з тієї ж Полтави: це Наталка побивається за Петром, долею своєю 

вистражданою. У цілому смичок Гнатів сміливо торкається ключових 

струн рідної історії. Цю, до слова, пісню, мелодія якої рефреном 

розмежовує Гнатові варіації – співали її завжди в поставі на струнко, і не 

одному співакові  застеляв очі ядучий смуток: «Згинуть наші вороженьки, 

як роса на сонці…» Вороженьки загинуть обов’язково, сумніву в тому бути 

не може, це історична закономірність, тільки ж поки вони безславно 

йтимуть у небуття, кляті вороженьки, поруч геніально згадана роса не 

одному козацькому поколінню буденно рік за роком виїдатиме очі, тому-то 

цілі генерації козацькі надовго втратять не тільки снагу вимахувати 

шаблями, але й громадянський дар орієнтуватися в часі і просторі… Так 

думав пан Новакевич, слухаючи Гната Морозюка музику. 

 На тому звучать сумні фінальні акорди. Магічний смичок завмирає, 

але чари його ще певний час колобродять в упокорених душах, поки не 

скаламутить їх жорстока буденщина. Зі скрипкою в руці втомлено застигає 

Гнат  Морозюк біля столу. Заспокоюється і завмирає на стіні, ніби 

приклеєна, його виснажена тінь. 

 Ці грудоцькі меломани в кожухах і свитах, скажу я вам, уміють 

слухати серйозну музику  – одностайно мовчать, ані пари з уст, аби зайвим 

словом чи рухом не сполохати спільного почуття насолоди. 

 Мовчав і Новакевич, приголомшений силою Гнатового смичка. Ну, 

хто б, скажіть, міг собі таке уявити, навіть побіжно!? 

 Урешті Новакевич схаменувся, наче зі сну: 

 – Чудово! Без порівняння! Дуже, дуже дякую! Пан Гнат, я так 

міркую, вчився в консерваторії в Києві? 

 – Яка там консерваторія! Три роки день у день ходив зі скрипкою в 

науку до Берштама, от і вся моя консерваторія! 

 – Хто такий Берштам, український композитор? 

 – Бідний жид, музика-скрипаль в Оріхові на Катеринославщині, де 

ми були біженцями. Од Берштама я й перейняв трохи. О, то була добра 



15 

 

людина, уважний учитель і досконалий музика. Заповім і дітям своїм і 
онукам, аби про пана Берштама пам’ятали! 

 –У всіх випадках, пане Гнат, треба вчитися в консерваторії, без 
консерваторії жодна музика не музика. Облиште Полісся, облиште все і 
їдьте або ідіть пішки до Варшави, до Львова, до Праги чи Відня. Якщо 

виберете Львів, я напишу рекомендаційний лист. З вашим незаперечним 

хистом музикальним вас приймуть, я певен, на будь-який курс, і щойно 

тоді, проникнувши якнайглибше в світ звуків, ви візьмете найсильнішу 

ноту свого життя… 

 Гнат Морозюк спохмурнів, відтак нервово засміявся: 

 – Уявляю собі яву: їду до Львова, в одній руці скрипка, бо ж як без 
неї, у другій – в’язок постолів про запас. Приходжу до консерваторії й 

кажу: «День добрий, панове. Я Гнат Морозюк з Грудка, з Полісся, учень 

Берштама…» У панів екзаменаторів, зрозуміло, від подиву великі очі: що, 

мовляв, за проява така нечувана й небачена?! Ні пане Юрію, я вже 

перестав, по правді сказавши, про навчання думати: не тільки в 

консерваторію, мою солодку мрію, – у звичайну  гімназію в Бересті чи в 

Пинську стежки мої губляться в грудоцькому болоті… Нема мені звідси 

ходу-виходу, навічно я закріпачений у Грудку… – очі Гнатові, великі сірі 
очі музики-поета, задивлені переважно в свої внутрішні звукові медитації, 
втомлено блимнули й погасли розпачливо. Ще одна болюча мистецька 

втрата, з жалем подумав учитель Новакевич…  

 Перший рік Новакевичевого перебування в Грудку минав у пошуках 

спільної мови з дітьми та їхніми батьками, у безконечних ремонтах 

приміщення школи, звичайної сільської хати, тут учителеві помічником 

безвідмовним був, звичайно ж, Гнат Морозюк, парубійко до всякої роботи 

беручкий і вправний. Село звикало до вчителя, який, на загальний подив, 

умів говорити по-грудоцькому. А вчитель до поліського села, до його 

люду, побуту, говірки, на яку завів собі записник. І ще звикав учитель 

Новакевич до грудоцького болота. Болото напровесні і восени розливалося 

широко, підходило зухвало до порогів людських осель. 

 Тішила вчителя і немало дивувала здатність багатьох учнів-

обідранців ловити і засвоювати набігці вчителеві пояснення, бо і 
пояснення учитель не боявся давати рідною мовою села. 

 Небавом Новакевич легковажно не остерігався і запопав у саме серце 

неймовірно солодку уразу, заподіяну Уляною, селянською дівчиною, з 
Грудка таки, через що не забарився втратити в очах владних польських 

патріотів будь-який респект. Ба більше, повітове і гмінне начальство стало 

закидати Новакевичу потурання злочинним елементам, бо на його очах 

«Просвіта» в Грудку збудувала самоправно читаленьку, а вчитель 

укомплектував її українською літературою. «Просвіта» в Грудку  

виставляє на сцені українські водевілі, а після вистав чи перед виставами 

грудоцька громада слухала захоплено фантазії Гната Морозюка.  
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 Запам’ятався Юрію Новакевичу і Гнатові Морозюку химерний 

випадок зі старою бридкою циганкою. Про циганчине гадання вони обидва 

потім, по роках, згадуватимуть з забобонним подивом. Нагадала їм обом 

стара циганка за двадцять грошів, що обидва паничі закінчать свій земний 

вік у казенних домах, куди їх запроторять з червоними душами і в 

червоних кашкетах. Як у воду дивилася відьма… 

 Той перший рік негадано іще затьмарився хворобою Андрія 

Морозюка, вчителевого Харона. Багатирська постава Андрієва невдовзі 
після випадку з конем на зимному болоті заниділа і зів’яла. Не стали в 

пригоді Андрієві Мрозюку ні одвічна селянська витривалість, ані 
успадкована від діда-прадіда Морозюківська  твердошкірість на всілякі 
нездужання, ані солений гарт світового океану – до наступної зими Андрій 

Морозюк не доклигав. Тож Новакевич Юрій, учитель грудоцький та й 

грудоцький незабаром зять, отримав безрадісну нагоду на власні вуха 

прослухати нестямну жіночу тугу над небіжчиком, познайомитись уперше 

з поховальним риданням поліських трембіт.  
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   ПОЛІСЬКА  БАЛАДА 

 

 Як у довгому виснажливому поході Капусті й намріялося, шлях їхній 

лісовими хащами й заболоченими літниками стелився саме повз його 

рідний Перечин: простягнувшись журавлиним шнуром десь на кілометр, 

відділ рухався по досить близькій до села лінії. Вів хтось з острівських 

повстанців. Капуста струснув з себе остаточно сонливу втому й пустився 

навздогін за командиром – той у рейдах полюбляв ходити з передніми 

чотами. Вислухавши Капусту, Козаченко тоном людини, змореної нічним 

переходом не менше за інших, буркнув непривітно: 

 –    Гаразд, ідіть. У відділ обов’язково вернутись затемна:ніхто про 

нашу появу в терені знати не мусить. Зрозуміло? 

 –  Зрозуміло, друже командире! 

 –  Про відхід конче попередьте сотенного! – аби не відставати від 

облюбованої чоти, Козаченко з місця наддав ходу. 

 Чота за чотою діловито сунув відділ Остапа крізь ніч, виринав з 
сутінок незграбними волохатими тінями і в сутіні танув, після себе 

позоставляючи стишені шерехи, прим’яті ногами ситняги та 

перекрикування потривоженого птаства. Усе потрібне в поході повстанці 
несли на собі: кулемети, набої, кухонні казани, несли обережно на 

саморобних ношах поранених. Відділ Остапа повертався у свій терен з 
далекого відповідального рейду на північ, у білоруський район, вертався 

тихо і непомітно. 

  Попередивши сотенного й отримавши від нього координати постою 

в пущі, підбігцем Капуста пустився в бік Перечина – перемахнув з розгону 

крізь канави, брів навпрошки заболоченими яругами. Тихим  теплим 

привітом дихала до Капусти кожна п’ядь рідної поліської землі, кожна 

купина і кожен корч. 

 Спав Перечин. Селянський двір Савчуків з хатою, клунею та з 
криницею посередині затишно мостився на сухому грудочку майже в 

центрі села. Капуста наблизився обережно до спорохнявілої дерев’яної 
брами і найперш заходився по подвір’ї роздивлятися за білим знаком і з 
радістю знайшов його: дитяча біла льоля на мотузці ніби сушилася 

випрана – насправді давала Капусті знати: в оселі і довкруж неї сторонніх 

нема, можна отож заходити без ризику наразитися на ворожу засідку. 

 Що жодної нема небезпеки, свідчило насамперед промовисте 

мовчання Капустиних «срібних дзвонів», як він подумом їх називав, – 

сподобила повстанська доля Капусту персональними «срібними 

дзвонами». Губився Капуста попервах, коли вперше, вруге і втретє чув у 

собі сувору музику тих дзвонів і усвідомлював цілком очевидну 

надприродну їх сугучність і зв'язок з присутністю десь поблизу спецзагону 
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НКВД. «Здається, з того всього я починаю божеволіти!» Озивалися дзвони 

срібним попередженням тоді лише, коли виникала нагла потреба 

розбезпечувати автомат і бути насторожі. За четвертим разом Капуста 

додумався розчулено, хто і навіщо спасенними дзвонами оберігає 

українського повстанця в цій лютій безконечній  війні від   передчасної 
загибелі і кому він зобов’язаний бути довіку вдячним за «срібні дзвони». І 
він по-своєму, по-повстанському був вдячний. Німували чарівні дзвони 

наразі – ворожа небезпека десь собі задрімала навіддалеки. Капуста ступив 

на сходи ґаночка й обережно подав знак до хати – один і другий раз, як 

домовлено було. По хвилині настороженого шарудіння двері з сіней 

потихеньку відчинилися, готові в разі чого знову зачинитися на всі 
защіпки і засувки. Ще на порозі втрапив Капуста в тужаві обійми 

Катерини, й на мить вони розчулені намріяною близькістю заніміли 

стійма. Як відомо, звичай народний через поріг вітатися не каже, але хто 

там тепер, у розпалі збройного завзяття зважає на старосвітські звичаї: у 

війни закони і звичаї інакші, свої, поготів у війни протибільшовицької. У 

кухонці, куди навпомацки перейшов Капуста, обдали його теплом і ласкою 

обійми материнські. 
 – Стрілянину тую пекельну зачуємо – все тебе, сину, і себе разом з 
тобою хоронимо… За що, людоньки?! – скоріше від радості, що живий і 
здоровий прибився додому, аніж з розпачу, проказувала мати на грудях у 

сина, опікаючись крижаним холодом зброї. 
 – Живучії ми, мамо… Як тута ви-те? – пошепки питався Капуста, на 

повні груди вдихаючи солодкий запах розчиненого в діжці тіста. 

 – І не питай, синку… Оно ввечері забралися «гости», запаскудили 

хату гидким чадом, – поквапливо одягаючись, повідала мати. – Сидять оно 

на лаві в нашуй домі і вовчії лупаки на нас скалять, покіль ми по хаті 
пораємось. Майор Шемякін і каже: все їдно Капусту вашого зловимо і 
зшаткуємо на друбнії шматки, нех, каже, сам ліпш самохуттю виходить, 

покіль не пізно, може ще тоді живим позоставимо. Катруся збувається 

мовчанкою, глуху й німу вдає, – юй, молодуй, не мона інак, а мні вже 

однаково. Кажу на теє Шим’якинови: «А мої діти не вихованії на 

яничарів!» А воно, дурнеє і без розуму, одразу по-вовчому ошкіряється й 

полохає людину Сибіром – що з енкаведиста спитаєш?! А то минулого 

тижня посередь ніченьки ввалилося до хати яких з десятеро здоровил, мало 

дверей не виважили, всі перебранії на повстанцюв: у мазепинках, з 
тризубами, тризуби в них і на задниці навіть, коб видніше було. Зголодніли 

хлоп’ята вельми, їстоньки, бач, закортіло, то й прийшли до нас, до «своїх». 

У розмові – «друже», «кріс», «стійка», все про Україну торочать, усе з-
волинська та з-галицька закидають, Козаченка добрим словом згадують. 

Але не зважили упирі на одне – може хтось не теє що зблизька, а за версту 

поліську нюхом, як пес, енкаведистув чує: такий од них б’є дух 

паскудний… Катруся тобі, Степанку, ліпш оповість про нашії гаразди. 
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Йду-но я, дітуньки, на двур – на варті стоятиму, коб ти, Степанку, в 

безпеці чувся, покіль у хаті своюй… 

 Старанно вибілена і завжди заквітчана вишиттям світлиця Савчуків 

опісля останньої «червоної мітли» навіть крізь пітьму ночі разила 

сиротливою оголеністю: нема по кутах прастарих образів з обов’язковими 

рушниками; нема на стіні неодмінного для селянської хати Шевченка 

Тараса з вогненними в очах заповітами, і чимало чого іншого бракує в 

домівці Савчуків – замела з собою самоправно, загорнула або столочила 

«червона мітла». 

 Капуста зачаровано застиг над синовим ліжечком: розкинувши 

рученята, спав малий Богданко, кровинка Капустина, єдиний пагін 

багатодітної колись родини Савчуків. Поривало вхопити малого на руки, 

тулити, цілувати, благати прощення – за  солом’яне сирітство, за гірку 

долю повстанської дитини, на якій вседозволеність більшовицьку 

випробовує не раз приїжджа  і своя місцева потолоч.  

 – Не буди, не треба! – Катерина заступила собою сина, легенько 

відсторонюючи чоловіка подалі від ліжечка. – Нех спить. Я і так ледве 

його приспала: «Я, каже, сьогодні, мамо, не спатиму, може тато прийде…» 

Отакеї! Нам є між собою про що погомоніти, добре, що прийшов. Слухай 

ондо… Ти от воюєш, рейдаєш по всюй Україні з відділом, а того, небоже, 

не знаєш, не здогадуєшся навіть, що в твеї занехаяної жінки знайшовся 

нарешті звабливий, поважний і до одуру впливовий опікун і симпатик… 

Так їсть баньками, що хочеться в землю запастися. 

 – Що за один? 

 – Майор Шемякін з НКВД. 

 – Знаю, чув про такого. Кусючий гаспид! 

 – Слухай далій оно. Вельми цінує мою вроду жіночу, – бач, накинув 

на мою вроду оком, і, ти-но послухай, послухай, найбільш цінує мою 

виважену, як мовить, вдачу… Хоч один знайшовся, кому припала до смаку 

моя вдача і моя врода жіноча… Бо рідному чоловікови моя врода, як 

видається, ні до чого… Нахваляється «муй» майор мні і моюй дитині 
облаштувати легку і веселу житку – тоді оно, Степанку, коли я, подумай 

оно, добре подумай, коли я поможу їм звести тебе зо світу… Ти чув щось 

гидкіше і паскудніше?! 

 Катерина Савчук, дружина Капустина, зайшлася плачем. 

 – Од енкаведистув усього можна сподіватись! І що ж ти на теє йому? 

 – Що я їм можу сказати? У мене пісня стара: як тільки взнаю, де ти 

обертаєшся, так одразу й замельдую.. 

 Попід вікнами невтомно і дедалі голосніше досвідкував ранній 

світанок. Капуста давно помитий і нагодований. З поцілунками і слізьми 

навпереміж сказано і вислухано все, що накипіло обом на серці. Уже 

втамовано на всю молоду спромогу солодку жагу подружньої близькості. 
Одягати б Капусті шинель, брати автомат та й наздоганяти відділ, так ні – 
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розімлілому в домашньому теплі Капусті не йшлося з дому, ніби душа 

повстанська передчувала недобре і прагнула через те набутися вдома з 
родиною. 

 – Степаночку, любий, слухай, що я, дурна сільська баба, тобі 
казатиму… Береженого і Бог, кажуть, береже – не лізь ніколи на рожен, 

хоч інколи про нас думай… Може ще і нам доля колись всміхнеться, як 

співається у туй пісні… 

 – Ти несогірше сама все тямиш, ти ж у мене розумниця неабияка та й 

серце в тебе наше, українське. Тож знай і не забувай: чоловік твуй, моя 

люба, є людиною наскрізь військовою – що мовить йому обов’язок і 
наказують командири, теє вун і чинить! Ще один, найостанніший 

цілуночок… 

 – Коли прийдеш? 

 – Жодної змоги не згаю! Де б не носило мене, а душа моя завше 

тутечки, на Поліссі, в Перечині, коло вас… 

 Капуста вислизнув з хати, попрощався з матір’ю, невтомною 

стійковою, не дослухав навіть, що мати на прощання проказувала, й 

хапцем погнав загумінками на городи між пущею і селом. 

 Почуття вдоволення і насолоди розтануло хутко, обтяжлива  опосіла 

готовність до бойових несподіванок, ожила й вступила в свої права 

задавнена втома. З якогось моменту проклюнулося натомість відчуття, 

вироблене за роки повстанства, ніби від села через поле крізь світанкову 

прозору млу пасуть його чужі лихі очі. Та «срібні дзвони», провісники 

небезпек, якими сподобила його повстанська доля, мовчали. Тож нумо 

чимскоріше вперед, де пущі, поки зовсім не розвиднілось. 

 У напруженому стржкому марші збігав прудко час. Капуста 

порівнявся з острівською межею, порослою молодим вільшняком,  – звідси 

малося б повертати до пущі, де стояв постоєм відділ Остапа. Тим часом 

повінь світанкова бурунила по полі з такою навальністю, що Капуста 

знічено сповільнив ходу: рухатися на очах у двох сіл і вести за собою 

справжнє чи вигадане наглядання досвідченому воякові не випадало, а раз 
так, то я, шановні енкаведисти, отута візьму та й заночую, чи то пак 

заднюю, – ідіть і спробуйте мене брати, якщо вислідили. Побачимо… 

 Капуста пильно оглядав межові корчиська і трав’яне між ними 

буяння, про всяк випадок з’ясовуючи, чи не ховається часом тут, між 

корчами, яка лиха мара, поки на мару, живу і здорову, справжню, таки не 

натрапив: між двома присадкуватими гіллястими кущами вільшняка 

чаїлася хижо людина – тулилася старанно до трав’яної подушки в марному 

намаганні не привертати до себе уваги. Капуста підійшов розсерджено до 

недолугого пластуна й безцеремонно ткнув його ногою у випучену 

сідницю. Був то Іван Шварко, тутешній, перечинський, дезертир, душа 

полохлива, втікач од тіні та ще й на додачу до всього далекий якийсь по 

Катерині свояк. 
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 – От так стріча! – без особливого захоплення вигукнув Капуста. 

 –А бодай же тебе, Степане, та бодай тебе, як ти ж мене наполошив –у 

жар аж кинуло! Прибери, прибери «люшню», не гніти людині душу!  

 – Дай Боже, Іване. Заспокійся. 

 – Дай Боже і тобі, Степане. Я вже, мона сказать, заспокоївся. 

 За Шварковим прикладом Капуста й собі приліг на мякій трав’яній 

постелі, витягнувся – солодко хруснули кості. Наче урікли Капусту – 

напала на нього раптом худоб’яча втома, хворобливе з’явилося бажання 

забути бодай на часину про відповідальні обов’язки вояка-повстанця, про 

дезертира Шварка з його заячим клопотом, про енкаведиста  Шемякіна з 
диявольськими його погрозами і спокусами: «Йому, бачите, вже моя 

Катруся до вподоби припала! А бодай ти ослиз, гаспиде московський!..» 

 – Усе, Іване, бігаєш? 

 – Авжеж, бігаю, Степане. Бо що робити мав би? 

– Ну, як на муй селянський розум, є  в тебе, чоловіче, аж дві стежки, би в 

того з казки мандрівника. Перша веде просто до нас – коли в тебе до решти 

пуд серцем не вигасло тепло до своїх і ще гідність людська і здоровий 

глузд є і коли ми, зрозуміло, погодимося взяти до себе, бо тута, бач, 

можуть міркування інакшії бути… А друга стежка в інший бік веде, в 

супротивний, –до майора Шемякіна в район, в НКВД, а згодом, через 
місяць-два, відомо куди –на Воркуту чи на Колиму, чи в Мордовію, чи 

куди там совєти спокутувати нікчемне дезертирство запроторять. Отаке-то, 

Іваночку. 

 – Ти, Степане, баєш як по-писаному. Тільки ж я не вдався політиком, 

от воно як. За політику завсіди темного селюка товкли, як могли, а тепер – 

ліпш не казати: кладуть гузном угору та й молотять, би-то ти сніп 

немолочений! Є за  що чи нема! 

 – А ти такий святий та божий, Шварко?! – накинувся гнівно на 

односельця Капуста, звівшись на лікті. – Нарікаєш, що списали тобі 
позаторік лозиною зад за острівську крамничку? За теє, що шкоди  наробив 

пуд повстанцюв, належалася тобі гіляка на найближчому дереві, але на 

перший раз пожаліли. На другий раз жалю може не стати! Второпав, 

Шварко?! 

  – Второпав, второпав! Як тутечки не второпати?! 

 Помовчали, послухали жайворонків. 

 – Був, Степане в своїх? 

 – Не будь надто цікавим, Шварко! Є речі не для розпатякування! 

  – Ну, не сердись, ми  ж таки  якіїсь швагри... Сміливий   ти 

Степанку: не лячно хіба, що пруз тебе спровадять їх у Сибір? У 

більшовиків з Сибіром не воловодяться – заганяють, як худобу, у вагони та 

й везуть. 
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 – А як же, більшовикам того й треба, коб ми за свою долю не муром 

стояли, а оно зо страху трусилися і мліли: ах, Шемякін, ах, Сибір, ах, 

смерть! 

 – Заварилася юшка! Пруз вашу УПА й нам, дезертирам, надитися  на 

полегшу дарма. 

 – Так завсігди буває – коня кують, а жаба підставляє ногу. З тобою, 

Шварко, коли на щиро, поруч на траві бридко лежати: українець, котрий 

про свою оно шкуру дбає, а громада і край йому ні до чого, повім я тобі, 
спочуття не вартий! Кожна влада, навіть така крутійська і безбожна, як 

більшовицька, не терпить дезертирув! 

 – « То ще, Степанку, не знати, українці ми чи нє. Оно пани поляки  

двайцять літ здуру клеїли нам, поліщукам, тутешню бороду. А товариші 
совєти, біловезький вовк їм товариш, з великого розуму, нейначе, 

заповзялися перегинати нас на білорусув...  Хоча якії ж ми,  з чорта, 

білоруси?!  Нє, що б там не верзякалось, ми таки, мабуть, українці! Але 

тепера з того всього не зчуєшся, як раз удосвіта прочнешся чукчею альбо  

тунгусом, до того, видно, йдеться... А що нас комуняки з примусу пишуть 

білорусами, то нехай пишуть, бодай їм руки повсихали!.  Ти, Степанку, 

надто вже гостро картаєш мене: і   такий, і сякий, і перетакий, мовляв. 

Щоправда, людина я маленька, нездала, сказано ж, дезертир, але кривди 

нікому я не кою, бігаю собі нищечком,  ховаюся – барсук  барсуком, бо ж, 

як не мізкуй, а непереливки!  Тому хотілося б, коли по справедливості, коб 

і мене з доброго дива ніхто за обшивку не шарпав, бо ж, хоч і дезертир, але 

людина все ж. 

 – Але ж дезертиром тебе зробили не ми, і не од нас же ти, треба чи  

не треба, киваєш п’ятами.  Хоча ще як сказати... 

 – Та не про вас зовсім мова – нас же всіх визволено і на те  одна рада: 

як щось не до тями,  втікай, брате, хутчій,  біжи, покіль ноги несуть, і сиди 

в крокотині  тихо-тихо, покіль не приспіє тая загайна, в дідька, амністія...  

 – Що?!  Амністія?! Дурному забава! Нам, повстанцям, хоч би сто 

амністій совєти  видали, однаково стоятимемо на своєму, бо ж віри  нема 

зайдам: москалі, нелюди, ошуканці, п’явки! Та й ідеться нам не про свою 

шкуру – заприсягла нас доля на вільну Україну! 

 – Бають п’яниці:  як Бог створив за шість день світ  і ліг в раю  

перепочити,  враг людської породи сатана, – кажучи  не при людях, тьфу, 

тьфу, тьфу! – взяв та й за намовою москалів зліпив по-партацькому, абияк, 

Сибір неісходиму – умисне українцям на погибель! Тепер, як почую, 

братку ти муй, про тії верхоянськії морози, морока їх бери, так тіло враз і 
обсипле приском. Не відаю потім, зодкуль у ногах береться снага бігти 

сторч головою! 

 – І як же ти, Іваночку, мислиш того Сибіру позбутися? 

 – Тута як у того замітайла з побрехеньки: так кепсько, а так ще 

гірше!.. Але хочу тобі, Степанку, не гнівайся оно, сказати таку осьо річ:  
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вашії повстанськії справи, як би ви-те не гороїжилася, зовсім не ліпшїї, 
УПА так само наврочена на поразку,  сила бо за Москвою.  Погинете 

задармо, хлопці, ще й сім’ї занапастите, бо ж Москва сльозам не вірить, 

особливо сльозам українським!.. 

 – Мудра твоя, Іване, мова, вельми мудра, та не про нас! Як мовиться 

тепер, доленьку свою питоменну і танком не обминеш.  А за свою 

смертоньку передчасну ми, як,здоров, знаєш , одплачуємося    сповна – 

зброю ми носимо не на показ. Задармо, кажеш?! Нє,   не задармо! Москві 
ми оно скільки літ стоїмо кісткою в горді – ось-ось удавиться! А наша 

повстанська  кровиця, аби ви-те всі гуртом відали, пектиме ледачих 

нещадкув і в десятому поколінні, не даватиме дезертирським стервом 

обростати. Але що з тобою, дезертиром, говорити: в тебе зо страху перед 

москалями блуд у голові гуляє… 

 Кожні відвідини родинного кубла в Перечині мимохіть навертають 

думку до батькового безталання.  Хмелів тоді Капуста болем, кожен раз 
по-людському намагався збагнути чужинецьку жорстокість: за що, за яку 

провину  совєти вкоротили віку Трохимові Савчуку, батькові 
Капустиному? 

 Наскільки тямив Степан, батько його, Трохим Савчук, серед 

перечинської громади був собі, як усі. Може ретельніше порався на пісній 

поліській  ріллі. Або все щось майстрував при хаті: то ночви виструже, то 

складе бочку з клепки  – людина не вміла і не любила дармувати.  Як і 
більшість перечинців, свято у свято ходив урочисто Трохим з Євдокією  і 
трьома синами до церкви. Викроював часу Трохим Савчук і для відвідин 

просвітянської   читаленьки, бо тягнувся свідомий  селянин  до рідного   

культурного вогнища. На Савчуків, Євдокію і Трохима, кивалося в 

Перечині все, коли заходила мова про сімейну злагоду. Не розпещували  

Савчуки трьох синів-соколів ні   надмірною волею, ні поготів відсутніми 

розкошами – привчали змалку до невсипущої селянської праці. Не 

переставали заклинати синів вірою в Божу всемогутність і справедливість, 

А ще вчили Савчуки синів шанувати край рідний,  любити  Україну над усі 
статки, бо любити  і шанувати рідний край повинна кожна  порядна і 
свідома людина. 

 Савчуківські негаразди засіялися густо і проросли буйно лихом з 
початком другої світової. З польсько-німецької війни  не повернувся 

старший з синів Микола –  скосила його німецька куля побіля Варшави. 

Тоді ж прийшли  на Полісся перші совєти, найзапекліші з  визволителів,  

бо друга світова від початку  і до кінця, як відомо, велася в ім’я визволення 

всіх від усього. У тому визвольному шалі за одним порухом сталінського 

пера визволено було поліщуків серед усього іншого так само і від 

природного свого, Богом дарованого українства – поліський край, 

Берестейщина, силоміць була передана  під сусідню республіку, а 

поліщукам під примусом накинено дикий обов'язок  з українців 
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перекидатись на білорусів, забувати свою мову, історію, зрікатися своєї 
вдачі, самих себе, всього того, до чого лежало серце. 

 Приголомшені перечниці обурилися, запротестували: де і коли 

бачено і чувано, щоб живих людей змушувано бути іншими, ніж вони є 

насправді?! Та кожен раз законні домагання поліщуків викликали в ке-

рівних представників нової влади шалену лють, таку шалену, що 

бідолашним селюкам опускалася руки і пропадала охота допоминатись 

справедливості. Називайте хоч горшками,  тільки в піч не пхайте,мовляв. 

Яка в лиха, справедливість, яка Україна, коли  в лице студено дишуть 

Соловки? 

 За жодних умов зрікатися свого природного українства не захотів 

перечинський  правдолюб  Трохим Савчук – протестував проти незаконних 

дій властей, збирав серед односельчан підписи, їздив у район, в область, 

побував навіть  з поліською депутацією в Москві, обстоюючи поліському 

українству право на буття. Проте пішли клопотання на марне.  Ба більше, 

гожої ночі Трохима  Савчука, немов останнього злодія, забирають у 

безповоротну безвість люті, як пси, енкаведисти. Тієї непоправної чорної 
ночі пощезали в тюрмах назавжди чи не всі оборонці української 
національності на Поліссі, статечні, порядні й освічені люди. 

 Не встигли  перечинці, як слід, натішитися щедротами нової влади і 
призвичаїтися до думки, що вони вже не українці, а хто з них хто, як 

загримів наступний тур другої світової. На зміну соціалізмові сталінському 

прийшов некликано-непрохано, карбуючи залізно крок, соціалізм 

гітлерівський. Життя взагалі обернулося на жахіття. 

 Биті   тривожними чутками Савчуки, Євдокія  з молодшим 

Степаном, запрягають конячину і хутчіш подаються в обласний центр. 

 В одному з кількох рядів бездиханних  тіл, оповитих мертвотним 

духом,  на тюремному дворі обласного НКВД знайшла Євдокія за їй одній, 

знаними  прикметами   одягу тіло Трохима Савчука, свого чоловіка, 

знівечене неймовірними, немислимими  тортурами, зрозуміти  які   і 
прийняти  людський розум  був не годен. Степан двічі на тюремному дворі 
водою опритомнював матір. 

 Ураженому власною безмірною скорботою Степанові Савчуку, 

немов у сні, бачилися на тюремному дворі принижені, бляклі постаті жидів 

з бригади, що виносила з підвалів енкаведешної катівні розтерзані 
енкаведистами перед утечею тіла  в’язнів. Від жидів, спонукуваним 

жорстоко німецькими палицями, віддавало також  трупним запахом 

приреченості. 
 Усю неблизьку дорогу додому постаріла за той день Євдокія баз 
угаву голосила над небіжчиком, оплакувала своє безталання, тужила з 
приводу людської несправедливості. Степан Савчук понуро поганяв 

коника, палив цигарку за цигаркою, слухав тупо материне голосіння. 
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Попри, жанібну хуру, обдаючи її смердячим вихлопним газом, сунула  

безперервно на схід німецька військова армада. 

 Небавом наклав гаоловою середульший з братів Савчуків – Юхим: 

спробував Юхим, добросердний вайлуватий парубок, передати в концтабір 

військовополоненим мішок харчів, але потрапив охороні в руки. За 

доброту Юхимову повісили німці хлопця в Янові на пострах іншим 

співчутливим головам. «Ах, Юхиме, Юхиме, – тамуючи крик душі, 
побивався Степан. –  Не з того, мабуть, боку ти зайшов, брате, коб помогчи 

знедоленим!» 

 Степан Савчук, порядний і свідомий молодик з Перечина, не міг, 
ясна річ, прийняти німців з їх чужинецьким садизмом, навіть на зло 

садизмові більшовицькому. Не приймала праведна Степанова душа також 

більшовицької партизанщини,  жорстокої, кровожерної,  наскрізь 

просякнутої блатним утриманським духом та зоологічною ворожістю до 

українства . Кликало  зате до себе Степана Савчука поліське лозове 

козацтво з його обстоюванням берестейського українства, а далі  обов’язок 

повів Степана в сотню УПА, – воювати за вільну Україну, Україну  без 
Картузьких Берез,   без Соловків і Майданеків.  На одного 

дисциплінованого, відданого справі повстанця на Поліссі  побільшало. 

 

 Капуста розплющив  очі і миттю з  минулого перенісся в сучасність: 

його "срібні дзвони" заходилися в ньому, немов на пожежу – бам! бам! 

бам! 

 – Степане, а Степане, чуєш, прочинайся,  кажу тобі, Степане, 

прочинайся – когось нечиста оно несе полем просто до нас! Диви! – 

злякано шептав Шварко. – Добалакалися, на свою голову, додрімалися... 

Треба ж було того  сподіватися, а ми – те та се! 

 Людина впевнено прямувала до острівської межі, де на прим’ятому  

оксамиті різпотрав’я  між вільшняком розкошували два перечинці  – 

український повстанець Капуста і тутешній дезертир Шварко. Що  крок 

ближче, то певніше у людині пізнавався військовик — селяни, примучені 
насильницьким безкраєм совєтів, підступами і провокаціями, так розв’язно 

не неслися і на світ згорда й упевнено  не давилися. 

 Думаючи  не довго, Шварко став рачки, щоб  звестися на ноги і, 
висолопивши язик, дременути, куди очі давляться. 

 – Я побіжу! Ти, Степане, як знаєш, а мене, тута, лічи, нема –  я 

полетів! 

 – Спробуй-но раз! – з погрозою в голосі Капуста  здивованого  й 

перестрашеного дезертира притис автоматом до землі . – Робитимеш, що я 

тобі казатиму, і затям собі: я заре найголовнішій тута командувач! 

Зрозумів! Принишкни і лежи собі колодою, а решта нех тебе не обходить!   

А заре ти побачиш, що то за один никає ондо нашими ріллями! – Капуста 

звівся на увесь зріст, щоб його було здалека видно  . 
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 – Слава Україні! – ще звіддаля привітався голосно невідомий 

військовик. На ту солодку мову Капусті відлягло трохи на серці: свій, 

українець та ще й, здається, повстанець. Проте щемке відлуння "срібних 

дзвонів" не дозволило Капусті забрати вказівний палець з гашетки 

автомата. Що ж до Шварка, то вітання на славу Україні опісля холодного 

повіву небезпеки ніби також і його трохи заспокоїло і навіть утішало: ага, 

не більшовик, не бузувір, а таки людина нормальна, своя. Та все ж, 

міркував далі Шварко, було то вітання незбагненних і через те не менш 

жаских розумників на кшталт цього несамовитого Степана Савчука: люди 

ці спокійнісінько прирекли  себе на загин  в ім’я  намріяної химери – 

вільної, як вони кажуть, України, ще й накликають різний клопіт на 

громадян, до тих химер аж ніяк не причетних.  Задля  певнішого 

самозбереження Іван Шварко ще тісніше припав до трави, вдаючи по-

мистецькому глибокий, на межі летаргії сон, навіть хропів. Подумки 

Шварко не переставав останніми словами клясти і російський 

великодержавний комунізм,і українське самостійництво  з його УПА  та їх 

нескінченну між собою зваду на згубу всім щирим і порядним обивателям 

та дезертирам. 

 Одяг на ще одному прибічникові вільної України про його 

належність до повстанського братства промовляв чи не більше за слова: 

недоладно якимось сільським полатайком перелицьована 

червоноармійська шинель без форменних ґудзиків  і без погонів; на ногах – 

вичовгані й забрьохані, як і має бути, чоботи-кирзаки:  людина багато 

ходить, уся УПА пересувається, за малим винятком, виключно на своїх 

двох. Так само причепурений; був, зрештою, і сам Капуста, і більшість  

вояцтва з  відомого на Поліссі відділу Остапа. 

 –  Героям слава! – гідно товаришу по зброї відповів Капуста, 

тамуючи в собі неспокійний передзвін срібного сполоху. 

 – А ви, скажу я вам, сміливі хлопці, аж надто сміливі: хто ж у ясний 

день стає на постій серед  чистого поля, коли навкруг – у Перечині  на 

Острові, в Річиці аж кишить  більшовиками?! Командири ваші   за таке 

недбальство, переконаний, не похвалять вас, –  повчально прорік 

повстанець-заброда і ліг поряд Шварка, сховався в траві, запрошуючи 

поглядом учинити те саме і Капусту, мовляв, щоб не викликати дідька  з 
болота. Дезертир Шварко лежав колодою, як йому і казано було лежати. 

 «Авжеж, авжеж, –  годився залюбки з міркуваннями пришельця 

Капуста. –  І мови  бути не може: коли я з теї халепи якось виплутаюся, 

дасть Біг, однаково по готові мене у відділі не погладять. Але сам ти, 

друзяко, сам отак серед білого дня шастаєш полями –  закони війни не для 

тебе хіба? Не тутешній, з говорення судячи, може з Волині, а може й з 
Галичини… Порадь же мене, Покровонька свята, просвіти й напоуми мою 

немудру кебету. ..» 
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 – А може ви, друзі, голодні? Я сякі-такі припаси маю,  – не чекаючи 

згоди чи відмови, зайшлий повстанець видобув з трофейної   торби-

кирзянки хліб, цибулю, дрібно нарізані кришани білої апетитної солонини, 

посипаної рясно чорними сніжинками перцю та кристаликами солі.  – У 

наших військових умовах не поділитися з товариством наїдками,  скажу я 

вам, –непростиме свинство. Частуйтеся, друзі,  без церемоній, будь ласка. 

 Капуста стримано подякував. Запропоновані потрави  його наразі не 

вабили: годин  тому кілька був він, хоч і поспіхом, нагодований Катериною 

ще й з собою дещицю мав, одначе на вигляд солонини і хліба слину йому 

за повстанським звичаєм таки погнало... 

 Людина у своїй справі досить бувала, хоч і молода ще, Капуста мав 

доводі невеселих нагод переконалися в одній прикрій особливості свого 

неспокійного часу: чимало вагомих речей і явищ  у побуті нашої України, і 
на Поліссі в тому числі, навіть особливо на Поліссі, можуть воднораз мати, 

наперекір усім законам і традиціям, подвійний взаємовиключний зміст, 

надто ж там, де докладають рук кагебісти. Дивишся, наприклад, на біле – 

ніби й біле воно, на перший погляд, а приглянешся  пильніше, придивишся 

до нього, а воно ж, людоньки,  і зовсім не біле, а воно ж чорне  по чорному 

 Що за мара така?! Тим-то у війні нашій визвольній дедалі частіше 

трапляються різні, здебільшого трагічні безглуздя, окошуючись раз за 

разом несподіваними з нашого боку втратами… Бо москалі з усіх наших 

воріженьків, як каже Козаченко, найпідступніші і найпідліші… Через те 

побратимський жест заблуканого друга викликав водночас і подив, і 
настороженість: отже, ні, першим не покоштував того сальця, щедрий 

незнайомий друже! Забув? Маєш, Капусто, для своїх диких, 

нехристиянських сумнівів ще одну болючу підставу. А між тим буяння 

"срібних дзвонів" Капустиних, провісників небезпек, сягло, здається, 

апогею й погрожувало вирватися назовні. 
 Натомість Шварко, дезертир перечинський, крайовий  рекордсмен  з 
заячого  гону, раптом прокинувся з непробудного, здавалося б, сну і, не 

чекаючи повторного запрошення, якого,певна річ, могло і   не бути, 

заходився мовчки вминати те, що послав щасливий випадок,  –  їв 

захланно, наче в роті принаймні тиждень ріски не мав, у чому, звісно ж, 

сумніватися надто й не личить. 

 Поки Шварко наїдався, давлячись і сопучи, розмова між  тим   не 

угавала – між балакучим повстанцем, що ніби а-за хмар звалився зі своїми 

наїдками  й нестерпною балаканиною, та  стриманим на слово, 

недовірливим, невпевненим у собі Капустою.  Ішлося серед іншого про 

погоду, сьогоднішню і вчорашню, про  тогорічний уроджай та уроджай 

цьогорічний, але найбільше  мовилося про правила конспірації, 
дисципліни  вельми  актуальної для всіх без винятку повстанців і для 

вельми багатьох  повстанців. Відпочивши, давши  Шваркові змогу 

грунтовно підкріпитися і наморочивши балаканиною простодушному 
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Капусті голову, 
 гомінливий повстанець глянув відтак на годинник, 

заповзявся поквапно збиратись до відходу. 

 –  Мені час. Красненько товариству за притулок дякую. Бажаю 

успіху в боротьбі за волю України!  І раджу на друге вибирати безпечніше 

місце для постою – он на Поліссі  скільки лісу! 

 Увагу тим часом  заполонило характерне торохкотіння з неба – з 
полудня, з-за темної гребінки пущі вигулькнув і повільно поплив повітрям 

до вільхових посеред поля корчиків літак У-2, «кукурудзяник»,  штуковина 

вельми для повстанців уїдлива, ворожа. Зайшлий повстанець незворушно 

стовбичив між корчиськами і зухвало намахував до літака кулаком, 

проказуючм, немов би ті, на літаку, могли  його чути: 

 – У, триклята москальня, і до тебе прийде година розплати!  Але 

попри все пора мені  манджати – такий у мене мандрований  обов’язок. На 

все вам, друзі, добре. Україні слава! 

 –Героям слава! – вигукнув схвильовано Капуста,  цілячись у 

повставця з автомата. – Руки вгору і не з місця! Руки!  Або я прошию в 

духмант! 

 Руки в того звелися вгору, як і вимагалося: на війні   як на війці. У 

заатакованого повстанця зацвіла тим часом на обличчі глузлива усмішка – 

смішно йому стало, і він зареготав самовпевнено: 

 – Ви чините, друже Капусто, непоправну шкоду!  За мою затримку 

вас чекає військова кара: я спецкур’єр  крайового  проводу! Опустіть 

негайно зброю, я вам наказую! Мені на кожній хвилині важить! 

 Спецкур"єрове  освідчення прозвучало доводі переконливо, грізно і 
заразом глузливо. Закортіло  Капусті, виструнчившись, вибачитись за 

нетямучість і зухвальство. Так би і вчинив Капуста, напевно, якби "срібні 
дзвони" тривоги  не завзивали  безугавно до пильності.                                                                                                                             
 – Шварко!!! – по командирському суворо кликнув Капуста до  

дезертира, готового за всіма ознакам знову поринути після ситої перекуски 

у свій безконечний фальшивий сон. – Промацай-но  спецкур’єра, глянь-но, 

що в нього за душею. Кому, Шварко, кажеться?!! 

 Підстьобнутий окликом, зиркаючи полохливо на Капустину 

"люшню", тремтячи й не знати з якого дива частіше і голосніше гикаючи,  

Шварко видобув з  кишень спецкур’єрових  пістоль ТТ, дві гранати-

лимонки і з торбою-кирзянкою передав  Капусті. По тому всьому Шварко 

ні з того ні з сього химерно розпростер руки, немов до злету, гикнув 

востаннє відчайдушно і, як стояв, так і повалився на притоптаний ряст, так 

і лежав навзнак   – мрець  мерцем, без руху, без мови, а може й без 
дихання.  

 Тепер уже несамовито реготав Капуста – ніби в такт недавньому  

реготові  спецкур’єра крайового проводу: 

 – От мерзота, хоч би скривився: "Частуйтеся, друзі, без церемоній" А 

теперечки слухати мою команду: повернись! Руки за поперек!  Топати без 
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озирання, куди поведу і  коб без витребеньок – стріляю я непохибно! Руш, 

друже «спецкур’єре»! 

 І тим не менше, кур’єрів та ще й спецкур’єрїв, та ще й крайового 

проводу затримувати без поважних причин забороняється, більш за те –

категорично наказується всіляко сприяти кур’єрам, бо не мала УПА  ні 
рацій, ні телефонів, мала тільки  прудконогих  незрадливих  кур’єрів. Що 

крок, то сильніше бентежився Капуста, чувся винним, з якого боку до 

справи не підходити.  Приведу ото спецкур’єра у відділ до Козаченка, як 

мені свята Покровонька посприяє, – знічено думав   і Капуста, – а 

Козаченко, людина   і завзятуща, візьме та й скомандує до джур: "А 

возьміте-но, друзі, Капусту та всипте йому разочків з двайцять п’ять  на 

задницю, коб і десятому і сотому заказав, як заважати кур’єрам" Не буду ж 

я зопалу покликатися на свої "срібнії дзвони": ще сміятимуться. Ну, що  ж, 

наробив, небораче, шкоди, то вмій одповідати, бо саме так у війську і має 

бути! Але ж... 

 У небі сяяло сонце. У тремтливому маєві тепла мріяв праворуч 

рідний Перечин, напівзаслонений  вільховими хащами  Мокрої Погоні. 
Ліворуч крізь поле кошлатими  ветлинами значився Острів.  3 полудня, 

обіймаючи широкими темними  крилами обрій, повільно, крок за кроком 

насувалася Острівська пуща. 

 Облітав їх колами літак У-2, виснув шуляком просто  над головами, 

кивав кралами, про щось  ніби котрогось з них  питався. Вони ж ішли собі 
та йшли  – до пущі, до її затінених, напоєних  млосною задухою нетрищ, 

до запашних, вигрітих сонцем полонь. 

 – Слухай мене уважно, громадянине Савчук Степане, не перебивай, 

дай слово сказати! – не сповільнюючи ходи, не озираючись, скрадливо 

заговорив полонений спецкур’єр крайового  проводу до конвоїра, до 

Капусти,   коли до  узлісся пущі позостало хвилин  з п’ятнадцять  

чимчикування. – У тебе в Перечині гарна молода дружина, син Богданко – 

на сьомий, повернуло, стара мати, хата і все життя попереду. Тому слухай: 

якщо ти  зі мною повернеш зараз до Перечина або до Острова – однаково, 

складеш зброю, одне слово, повинишся перед радянською владою, даю 

тобі слово честі – ні ти, ні твоя сім’я  не постраждаєте.  Вирішуй  зараз же, 

Савчук Степане! Потім буде пізно! 

 – А -а,  блювотина більшовицька нарешті одригнулася! – скипів  від 

зух-валої пропозиції Капуста, руки йому від несподіванки затрусилися. - 

Диви, диави, який скорий!  Сьогодні я йду до вас з повинною, про що й  

мови бути не може, а взавтра ви-те ж, по-хижому вбиваєте мене пуд 

машкарою повстанцюв, як убивали доси чи не всіх усуціль зголошенцюв! 

Нє, віри вам нема і не ждіте! Тому, хто б ти, вовкулако, не  був, шкандибай 

без оглядання і без гидких спокус, нічого в тебе не вийде! Бо коли нє – 

заб’ю  на тому ж місці! 
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 Того дня по-своєму Капусті, можна сказати, щастило, хоч з правил 

безпеки хмизу він натрощив, – гаразд дочвалав з полоненим кур’єром , чи 

хто він там був, до краю пущі, а там їх перестрів цілий рій повстанців-

стійкових. Пойняло нарешті Капусту полегшення,  але сумніви ще 

залишались. 

 – А ми, Капустонько, давно наглядаємо за вами. 

 – Де командир? 

 –Ходімо, ми покажемо. Що то за один? 

 – Не знаю.  Кагебіст, певне, бо вельми мудрий і все знає. Повстанці 
поділилися  на дві груш  – одна далі залишалася на чатах з перечинського 

боку пущі, друга з Капустою і полоненим шаснула в  пущу. Вони 

просувалися поміж стовбурами столітнього дубняка, спустилися затим 

положистим  косогором у широку заболочену улоговину зі звивистим 

посередині потічком, замаяним  ряскою    і  лататтям, перехопилися  

кладкою на другий бік – там стіною шикувався сосновий праліс-бір  і по 

тридцяти  -сорока  хвилинах руху опинилися  в зоні розташування відділу 

Остапа. 

 Дехто з повстанців ще спав  на постелях з моху і трави – висипалися 

за довгі тижні виснажливого  рейду. Дехто плюскався в потічку,  дехто 

чистив зброю, дехто латав одяг. У затишку ялин-посестр чаклували з 
пораненими фельдшери – робили операції, обробляли рани, міняли  

пов’язки на ранах. Побіч на невеликому жаркому вогні готувався обід. У 

тимчасовому  таборі кожен об’єкт ретельно маскувався  зеленим галуззям. 

Навколо табору недремно  пантрувала варта. 

 – Осьо бачиш, Капусто,  пуд хвоїною командир. 

 На купі згромаджено рудої глиці, спиною припершись до могутнього 

стовбура сосни, сидів Козаченко і за звичкою  базграв щось  у блокноті, 
при тім мружився короткозоро. Кроків кільканадцять від Козаченка 

прилаштувалась до широкого пня і в такт дятлові цокала на машинці  юна 

друкарка. Потурбований Козаченко відірвався від блокнота, скинув голову 

й, вздрівши перед собою групу Капусти  з полоненим "спецкур’єром", 

пружно схопився на ноги. Похолодніло Капусті в грудях, промайнула 

вкотре  думка каяття  і жалю: «Що я натворив!»" 

 – Майор Шемякін?! – вигукнув здивовано Козаченко. – Оце  так 

сюрприз! А казали – чудес на грішній землі не буває! 

 –  Оголошую прихід, друже командире! – украй спантеличений став 

до звіту Капуста й стисло переповів польові свої пригоди, скоса  

поглядаючи на Шемякіна: «0сьо тобі, гаспиде, моя Катерина!» 

  Щільним колом, місцями подвійним і потрійним  обступили 

Шемякіна  збуджені повстанці  –  мало не весь відділ збігся давитися на 

першого в окрузі кагебіста. 

 – Великий  вельми  вун герой,  коли  їх сто на одного нашого, а з 
Капустою сам на сам не впорався, забракло духу?! 
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 – Нарешті, душогубе, поставив тебе Господь на звіт перед Україною! 

Хочеш не хочеш, а небавом речі декотрії  утямиш! 

 Козаченко жваво обмірковував надзвичайну подію зі старшинами. 

Він віддав відповідні накази, тоді повернувся до обложеного зусебіч 

повстанцями Шемякіна. 

 – Ви, більшовики, як і брати ваші рідні по диктатурі гітлерівці, 
відмовляєтеся трактувати українського повстанця як людину обов’язку і 
честі, поводитеся з нами в полоні, немов з худобою… Від тієї пам’ятної 
зустрічі з вами мені досі не перестають судомити нирки і печінка: катуєте 

ви вправно, дико, невтомно! 

 – То ще тоді   ти легко відбувся, Козаченко,чкурнувши вчасно з-під 

варти.  Так або інакше розплати  вам усім не уникнути – за вами лічені дні, 
якщо не години! – лякав  Шемякін повстанців, що обступали його зокола 

живою стіною. На погрози у відповідь могутній лунав регіт, розтікаючись 

по пущі багаторазовим відлунням. 

 – Знову  «мітла», Шемякін? Якось з Божої ласки перебудемо! – 

байдуже мовив Козаченко. – Ви мали досить нагод переконатися, що  з 
матірньої землі нас не так-то просто викоренити. Та  й справа зовсім не в 

нас: нас не буде – буде хтось інший,   однаково Москві не судилося 

панувати в Україні спокійно. Мене наразі цікавить одна  третьорядна 

деталь, Шемякін. Ви, певна річ, росіянин? 

 – Я насамперед, комуніст, Козаченко,  і тим усе сказано.  А втім, 

таємниці державної в даному випадку нема: я з Костромської області, з 
Росії тобто; розуміється, росіянин — ким іще мені бути?! На Поліссі, до 

вашого  відома, панове націоналісти, виконую інтернаціональний 

обов’язок! Легше вам від того? 

 – Безумовно. Я так і здогадувався, що ви, без огляду на вашу цілком 

пристойну українську мову, не українець: через ваше в українцями звіряче 

поводження. Але граєте ви українця чудово – видно ґрунтовну підготовку. 

 – Чи не пора, Козаченко, за розум братись і припиняти цю 

братовбивчу бойню? 

 – Ото підлота! 

 – Отак з ніг на голову! 

 – Чи ба – братанець  знайшовся, а бодай ти сказився! – забурхало 

гнівом, затанцювало аркана повстанське коло довкруж зухвалого 

енкаведиста. 

 – Перепрошую, Шемякін, – мовив зазвичай стримано Козаченко, – не 

ми до вас у Росію,  а ви до нас в Україну прийшли з цією тотальною 

розбійною війною без правил і без честі, вам і припиняти її.  Та гаразд, цей 

дуже цікавий діалог ми продовжимо в більш придатному місці. 
Доведеться, майоре, з огляду на відсутність у нас тюремного  реквізиту, 

руки вам на час переходу зв’язати прозаїчною конопляною вірьовкою: і з 
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міркувань безпеки, певно ж, але радше символічно, – щоб не виникало, 

боронь Боже, двох думок про  нашу українську гостинність. 

 Над пущею тривожно кружляли У-2. Важкі   віражі відбивалися в 

дебрях лютим гарчанням. 

 ... Підібраний у полі  між вільховими корчиками перечинський 

дезертир Шварко Іван, напівотруєний  надмірною дозою снотворного  

наркотика, опритомнів у камері ізолятора обласного управління КГБ і на 

першому допиті після одужання розколовся з верху до низу, як то 

мовиться, –  під загрозою побоїв  розповів з належними подробицями про 

сутичку  в полі між перечинцем Савчуком Степаном, Капустою, і   «  

спецкур’єром крайового проводу», і про все інше  розповів  Шварко про 

що знав напевно і про що ледве   здогадувався. 

 По якимось місяці до затишної оселі Савчуків у Перечині підкралася 

вночі військова вантажівка  з автоматниками. Житло селянське опинилося 

в облозі: ні туди зайти, ні звідти вийти. Солдати безцеремонно розбудили 

Савчуків,  загнали  їх у кут, а самі   вчинили на обійсті обшук, перевернули  

все шкереберть. А потім звеліли двом жінкам і дитині збиратися в далеку 

дорогу. На машину висадили спочатку матір, чий чоловік і трійко синів 

вдалися українськими патріотами. За бабою настала черга вилазити на 

невільницьку машину онука, Савчука Богданка, повстанського сина. За 

сином і свекрухою полізла поквапно на машину Савчук Катерина, дружина 

українського повстанця.  Катерина з прощальною тугою дивилася на білу 

Богданкову льолю –  сиротливо маяла на подвір’ї.  Рання пора не завадила 

пів-Перечину збігтися до садиби Савчуків, та до оточеної   солдатами 

машини жодного з перечинців не підпускали. Заводили голосно родички і 
сусідки, намагалися даремно передати Савчукам речі і продукти. 3 

оголеними головами, на похороні немов, безпорадно стовбичили, 

переступаючи з ноги на ногу, дядьки, вражені небаченою подією.  

Висаджених  на машину Савчуків  чистісінькою російською мовою було 

попереджено: на випадок втечі конвой стрілятиме без попередження. 

 Машина загула – і тільки її в Перечині й бачили. У такий самий 

гуманний спосіб з Острова, Сухого та інших ближчих і дальших сіл краю 

того ж дня забрано було до Сибіру кілька сотень люду, переважно дідів, 

жінок та діточок, чиї батьки, сини та дочки значилися в УПА. 

 Наглої з батьківщиною розлуки та нелюдських етапних процедур не 

витримало страдницьке серце шістдесятирічної  Савчук Євдокії – 

раптовою смертю померла в невільничому поїзді: йойкнула, схопилася за 

груди і готова. Тіло старої українки  з Полісся конвоїри скинули з вагона 

десь на Уралі. 
 – Не чіпайте мою бабусунцю! – нестямно, скільки стачило сили, 

кричав дитячим криком Савчук Богданко, онук померлої, вириваючись з 
рук скам’янілої  від розпачу Катерини,  коли   солдати-конвоїри з 
професійною вправністю, з холодним презирством до чергової жертви 



33 

 

залізними гаками витягували з вагона бездихане бабине тіло. – Не чіпайте 

мою бабусунцю!  Савчук Катерину з малолітнім  сином проковтнула , чи 

не назавжди сибірська тайга. 

 У тій нерівній, але святій боротьбі  на кожного українського 

повстанця, від стрільця до головнокомандувача, чекала визначена 

недолугою  долею-вередою неухильна черга на останній відхід – на 

ворожу чи й на свою власну кулю або гранату. На інший не обчислювалося 

відхід. Іншого    виходу в тій ситуації в українських повстанців просто не 

будо і не могло бути. 

 Прийшла черга вирушати в останній рейд і до повстанця Капусти. 

До того неминучого рейду чувся він давно готовим. Навоювався повс-

танець Капуста, натерпівся. Повною мірою виконав свій патріотичний 

обов’язок – за батьків і братів, за дружину і сина, за рідний Перечин, за 

сплюндровану душу безталанної розтерзаної Берестейщини і геть за всю, 

соборну Україну. 

 Сльотавого осіннього дня надвечір поріділа Капустина група 

потрапила в оперативну безвихідь. Крізь ранню заметіль звідусіль летіли 

кулі, от-от мала намертво замкнутись облога. Над головами весіли 

невідчіпно  кляті У-2. Від утоми падали з ніг повстанці . Яка була б розкіш 

– прийняти  нав’язаний противником бій і лягти на цьому останньому 

бойовищі покотом друг коло друга, і тоді скінчились  би надлюдські 
випробування. Таж був у силі, діяв невідкличний наказ:  за всїх умов, поки 

змога, берегти сили повстанські , уникати нерівних сутичок, виживати, бо 

відступ не є ганьбою. 

 – Дозволь, друже командире, моя черга призупинити їх…  Я їх тута 

заклиню, а ви-те болітцем пруз лози, пруз лози. На щастя, починає 

смеркатись. 

 – З Богом, Капустонько. Про всяк випадок місцем стрічі нех буде... – 

невпевнено сказав Іван Сікора, командир  тієї останньої на Поліссі 
повстанської групи . 

 – У братстві  Чупринки на тому світі хіба, Сікоронько! Здоровії були, 

братове! Слава Україні! – сказав рішуче Капуста. 

 Валом котився на Капусту ярий гін атаки. Прицільними чергами  з 
«дегтяра»  Капуста незворушно підкошував наступальне завзяття росіян, 

вогнем притискав  розпалених  нападників до мокрого  снігу, змушував час 

тратити на сліпу стрілянину... 

 Ще Капуста при пам’яті чувся, коди його, продірявленого кулями, 

прохромленого багнетами, потерзаного іклами вівчарок,  линвою прип’ято 

було за ноги  до облізлого, пошарпаного «американця», наповненого 

убитими і пораненими облавниками, щоб, наче  колоду, волокти 

коренистим узліссям, позаторішнім облогом, а потім заболоченою  

вуличкою незнаного поліського сільця. Від подиву чи, може, від жаху село 

заніміло, причаїлося, пішло в себе… 
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 Зблисла і тьмяно освітила  на мить свідомість чи  не остання іскра-

думка: 

 – Але ж успіли  братове, вспіли, вспіли! Сто перунів на 

більшовицькії вашїї головешки!.. 

 На густо захмареному поліському небі , то ковзаючись по 

струпочках дерев, то вайлувато спинаючись у височінь, невтомно в 

заданих квадратах нишпорили У-2. Змагання наперекір усьому все ще 

тривало. 
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    ЛЮДИ У ВАГОНЧИКУ 

 

 З натугою впоравши рештки осоружного, розрідженого зливою 

бетону, мокрі до рубчика бетонярі крізь холодні пасма дощу погнали  з 
розбійницьким галасом до вагончика. У гамірному бігу останні сунув 

поважно бригадир, так само втомлений, наскрізь промоклий і брудний. На 

шалений біг бригади до вагончика по калюжах бригадир поблажливо 

усміхався: 

 –  Ну, чистий тобі дитсад! 

 Обшарпаний з середини  і зовні, нечасто метений і митий вагончик у 

негоду обертався на казкову рукавичку, щоб  надати  прихисток 

різноманітній будівельній «звірині»: бетонярам, бульдозеристам, 

арматурникам і кранівникам. Хто з бігу прикипає, задиханий, до 

саморобної електропічки, козла тобто, аби трохи погрітись і обсушитись, 

хто, не знімаючи  забрьоханої роби, засідав до столу грати  негайно в 

тріньку, в храпа або в сторчка –  на що пристане замурзане і мокре 

товариство. 

 Бригадний збиточник і балакун Володько Варго (ВВ), ніде не 

знайшовши собі місця у вагончику і не знаючи,  куди наразі себе заподіти, 

смолою в’язне до пришелепуватого Петра: належав Варга до числа тих 

вельми  у всі історичні епохи поширених розумників, котрих вади чужого 

розуму  тішать неабияк і то лише з однієї причини: дуже чомусь любо мати 

поруч дурнішого за себе. 
 – Здоров, Петре! – вітався Варга з Петром чи не вдесяте за той день.                                                     

 – Ну, здоров, здоров, — чемно відповів Петро, аби якось напасливого 

приятеля здихатись. 
 – Як ся, Петре, маєш? 
 – Добре, добре, — Петро чимдуж  зашивається в кут вагончика, 

подалі од  Варги, сподіваючись слушно ще не однієї каверзи. 
 – Слухай, Петре, –  репетує навіжено Варга навздогін Петрові. – 

Візьми ж, нарешті, мене за зятя! Скільки тобі казати?! 
 З безпечного кута скоріше до самого себе,ніж до напасливого 

мучителя чи на публіку, Петро пробурмотів: 

 – Нащо мені в зяті такий  дурень безмозкий здався! 

 Вагончик захитався від реготу.  Сміявся і Варга, сміявся і Петро, 

правда, не тому, що  вийшло смішно, а тому, що всі сміялися. 

 – То й добре, Петре, – не вгавав Варга, – ти не сповна  розуму, я 

дурень, а два чоботи, як відомо, пара. То коли  присилати  сватів? 

 З його надто очевидною недоумкуватістю сердешний  Петро в  

 бригаді  правив за сталий привід для веселощів, для змагання в 

дотепності. Петро, на щастя, не сердився на кепкування, привик до нього, 

мабуть, зроду. І хоча він раз у раз добряче забалакувався  і робив чимало 

дурниць, веселих і сумних, а часом і зовсім  нерозважливих, на підпитку 
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особливо, бо до випивки  був неабияким мастаком, та до решти з глузду не 

з’їздив,  скромно тримався  даної природної норми. Працював за трьох, 

платню брав тільки за самого  себе і то несповна: мав найнижчий розряд, – 

відомо  ж, дурень, що з дурня спитаєш. Плохий, простодушний, 

пришелепуватий Петро любив товариство, горілку, п’яні  балачки.  І любив 

подобатися. Навіть глупотою своєю. 

 Після виснажливого під зливою гарування на бетоні  до людей у 

вагончику повертається солодке відпруження,  м’язи  і нерви  приємно 

розслаблюються, робоче завзяття никне, випогіднюється настрій. Од 

веселого  гамору обшарпаний, засмічений  і прокурений вагончик ходить 

ходором. 

 Бригадир,  кремезний, повільний  у руках дядько, дістав з тумбочки 

пошарпану, читану щуром  папку з паперами, заходився порядкувати 

табелі і наряди. Допотопна ручка-самописка  незграбно ходила в куцих 

мозолястих бригадирових  пальцях. 

 – Ти  як повністю пишешся? – розбудив бригадир новенького – той 

смачно спав у куті вагончика на долівці, вткнувшись головою між коліна. 

Петро тим часом повідав  новенькому про  скарби  міського смітника, де, 

як запевняв, можна здибати все, чого душа забагне, варто тільки 

випередити інших шукачів, ковінька їх матері: всі хочуть щось здибати 

задурно… 

 – Лига Омелян Іванович. 

 – Спеціальність? 

 – Оформили бетонярем п’ятого розряду. 

 Лига Омелян, новенький у бригаді , зборовши рештки  сонливості , 
подумкив з цієї нагоди пройшовся по всіх своїх робітничих  і над усе 

неробітничих кваліфікаціях, настараних упродовж непростого й нелегкого 

життя. «У деяких речах я дещо тямлю. Але нашому, замороченому світлим 

майбутнім суспільству на мої  не робітничі тями, зрозуміла річ, байдуже.  

Ба більше, до моїх гуманітарних зацікавлень підозріло і невтомно 

приглядаються лише товариші  з вулиці Дзержинського…» 

 – Можеш, зрештою , не казати, –  урвав мовчазні Омелянові 
 калькуляції  бригадир. – На що людина спосібна, я бачу по тому, як у неї 
струмент у руках ходить. Ти мені,Лиго, з першого разу вподобався. Як 

працюватимеш отак завше, як оно, не прогадаєш: я ціню і в кривду 

холошах роботяг не даю. Ти  живеш за містом? 

 – Я їжджу з села за тридцять кілометрів, — сказав Омелян те, що 

бригадирові і бригаді знати належало, а те, що знати їм поки що було 

передчасно, затамував у собі: у нашому зарежимленому місті мені, 
вчорашньому політв’язневі, не дозволяється, така вже моя доля. Та я 

вдячний долі принаймні  за те, що вдалося зачепитися бодай на селі і жити  

з сім’єю,  бути  хоч і другорядним, але громадянином України. Досить 
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скоро далося проте відчути, що бригада знає про Омеляна набагато більше, 

ніж він припускав. 

– Я одразу здогадався, що ти їздиш здалека: завше заспаний. Граєш у 

карти? 

 – Інколи в шахи. 

 – Я також люблю шахи, але нашому братові-роботязі більш пасують 

карти або доміно: бодай уволю нарепетуєшся... 

 Закінчивши наряди і при тому втомившись більш, ніж на  шуфлі коло 

бетону, бригадир недбало, з учнівським полегшенням згорнув тапери в 

папку, зв’язав і байдуже шпурнув у тумбочку, тоді  пудовим  кулаком 

постукав по столі –  забив чергу для гри. 

 Несвідомий потяг до позитивних емоцій, подумав Омелян, 

спостерігаючи з куга за бригадою. Ніколи сповна не вдоволена спрага на 

настроєвий позитив після перенапруг і колотнеч на будівельних 

майданчиках штовхає втомлених робітників здебільшого в ригайлівки,  в 

карти або в яке принагідне болото.  Ще додати сюди довгорічний 

виснажливий клопіт з житлом,  поневіряння з сім’єю в гуртожитках і 
квартирних наймах, дуже тривалих і болісних,  і пружини передчасного 

морального виснаження і люмпенського смаління  прояснюються... Голова 

Омелянові поступово сягла колін – по хвилині Омелян смачно заснув, 

приятельську розповідь про скарби міського смітника поновив Петро. Біля 

того смітника Петро народився, здається, і віку збавив, тому смітник так 

глибоко вкоренився в притьмареному метровому світобаченні, з першого 

ж дня Петро впізнав в Омелянові серйозну і добру людину, не здатну 

гордувати ближнім за рівень кебети. Не така вже й проста, скажу я вам, 

справа той загальноміський смітник, як дехто з мудрагелів собі гадав. 

Можна, наприклад, здибати чоботи, – добрі, майже нові, але, на лихо, 

ніколи чоботи не здибаються допасованою парою – або обидва на ліву, або 

обидва на праву ногу, хоч плач з розпачу. Або один менший, а другий 

більший. Або один новий, а другого зовсім нема... Можна  знайти 

брезентовий плащ – з плямами, але носити можна. Трапляються цілком 

пристойні фуфайки – з однією або кількома дірами, але на дір завжди є 

рада: діри можна залатати. Зрідка трапляється ковбаса, щоправда, 

запліснявіла, з прикрим запахом, але нічого – собаки радо їдять… Собак у 

Петра ціла згаря. 

 Приплющеними очима  Омелян Лига в проміжках між лютими 

нападами  сну пильно  вдивлявся в мальовничі, схожі до  піратських, 

постаті бетонярів, захоплених безконечною грою, вслухався в не менш 

колоритні вигуки. У ці перші місяці по виході з концтабору Омелянові 
допікали солодкі муки  пристосування до волі, до України, до власної сім’ї,  
до домашнього хліба і борщу. Здавалося  часом, ніби вся зустрічна 

людність тільки на тебе одного й дивиться через незугарну твою 

поведінку. Цікавитися ж Омеляном наразі могли тільки працівники певних 
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органів... У чомусь я відстав, без сумніву, за стільки років гулагівського 

небуття, але у чомусь, у найголовнішому,і випередив бетонярський 

вагончик і то набагато випередив.      

 Розвіюється оманливий серпанок заочної ідеалізації деяких 

цінностей. Слабшає поступово тиск усіх видів болісної туги  за 

недосяжним – сунула гола правда з усіма її природними і штучними 

деформаціями, і з тією голою правдою не завжди було можна впоратися 

без моральних втрат. Омелян, проте, не боявся, що виплекана неволею 

поверхова  ідеалізація може раптом під тиском непривабливих речей 

обернутись на свою протилежність – розчарування, що досить частенько  

трапляється з тією категорією в’язнів, яка схильна до скорострільних 

висновків. Якою б сірою і пригнобленою не здавалася мені зараз Україна, 

як би підневільною мої власні обставини не складалися, в серці   завжди 

живе і житиме до цієї землі і цих людей синівський  сентимент, без якого, 

як на мене, саме існування втрачає сенс. Утім, з тими сентиментами  

синівськими так само не обходиться без мороки: подекуди вони добряче 

заважають оцінювати безсторонньо свої і чужі реалії, сучасні та історичні, 
через що доводиться ті приємні  сентименти раз у раз заганяти в далекі 
кути свідомості, щоб не податися в дурні. 
 Після бригадира іншою помітною постаттю у вагончику, бодай на 

перший погляд, здавався Панас, високий, ставний парубок, пацан по-

сучасному, гострий на язик, стильний і, як більшість його ровесників, 

гаразд зарозумілий і пихатий. 

 – Дурню, – розлягається вагончиком Панасів тенор. – Сиди з своєю 

шостакою і не рипайся! 

 – Бо я виграв! 

 – Ти  виграв рукави  з моєї майки! Туз! 
 У бригадній  ієрархії Панасове місце визначається не стільки 

виробничими талантами чи запопадливістю робітничою, скільки 

вокальним даними, чи, як каже Варга, горлянкою. життєва і робітнича 

мудрість Панасова вкладається  в одну поширену тепер і не позбавлену, 

здається, слушності формулу:  «Краще бути струнким неробою, аніж 

горбатим   «стахановцем» . Тим Панас і не подобався Омелянові.  Поза 

роботою в бригаді Панас грає в якомусь самодіяльному оркестрику 

переважно на весіллях  – заради грошей, річ певна, звідси  й поважна 

обізнаність з весільним фольклором, з сороміцькою його  частиною 

особливо. 

 Після Панаса у вагончику найчастіше чути Володька Варгу так само 

переважно з приводу роботи. Сам себе Володько не без задавання атестує 

бідолашним пияком.  П’ючи щоранку зі шланга крижану технічну воду, 

заливаючи похмільну ненасить, Володько плаксиво нарікає на кольки в 

боці і присягається більше ніколи тієї гидоти, горілки тобто, не брати. Але 

гаразд за день нарухавшись і забувши  про кольки в боці, охоче пристає 
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після роботи до липкої спілки «по рублю з брата і не йдемо до шкоди» і 
знову напивається до кольок. Володько Варга також помічений 

мистецьким обдаруванням – він майстер безглуздого сміху. Несподівано 

правдоподібні ні з того ні з сього рулади  Володькові дивують, 

пантеличать і захоплюють одночасно. 

 Днів кілька тому Володько Варга повернувся з київського 

відрядження. Чогось особливого Варга в Києві не запримітив, ніщо в Києві 
його пильної уваги не привернуло: «П’ють, як і ми п’ємо, але кабаків у 

Києві менше, ніж у нас.  А  дурдом у них аж на Куренівці...» А втім, одна 

київська прикмета таки вразила, таки захопила Варгу неабияк – києвські  
матюки: «Ви б послухали, ні, ви б послухали, як вони матюкаються, як 

вони матюкаються!!!» Варга привіз з собою як коштовний сувенір одну з 
київських лайок і довженько з похвальною ревністю приміряв до всіх у 

бригаді,кого не боявся і не шанував, передусім, розуміється, до Петра і 
Соромітька, поки самому не набридло і поки київські матюки від частого їх 

застосування не втратили на свіжості. 
 Наприкінці змарнованої дощем зміни, згаяної у вагончику за 

картами, коли все осточортіло, а додому йти ще було зарано, до очманілих 

бетонярських голів прийшла згадка про Петрову недоумкуватість. 

  – Петре, відгадай загадку: сидить на пеньку і розмовляє по-

французькому. Що таке? 

 – Петре, а Петре, розкажи-но, як ти вхитрився цілу ніч простояти в 

будяках! 

 Вагончик навівся на Петрову хвилю, і Петро, дарма що 

дурень,збагнув одразу; ніяка сила не врятує його від  загальної уваги, так 

чи  інакше доведеться ще один раз ту химерну історію з будяками 

переповідати. От капустяні голови, дивувався нишком Петро, чому та 

нікчемна пригода так їм до вподоби? 

 Товариство добре знало вразливі місця Петрової вдачі – умовляло 

розповідати, як  умовляють немовля зробити ладоньки, і Петро не 

витримав, здався: як більшість розумово обмежених людей, він над усе 

любив популярність, любив перебувати в центрі уваги, хизуватися перед 

загалом. 

 – Якось торік чи позаторік бавилися ми в одного – справляв чи то 

хрестини, чи то похорон, не тямлю, – в Петра не було пам’яті на дати, 

імена, на терміни, був він уражений, як поставив йому діагноз мовчазний 

Омелян, задавненим склерозом. – Я вже не годен був ні їсти ні пити, вже 

мені верталось. Пізно вже було та й жінка сама з дітисками вдома, але не 

так жінка мене турбувала,  як корова: треба було на ніч напоїти і дати їсти. 

Виліз я з-за столу та й пішов геть. Іду-іду, іду-іду, іду-іду – аж якась мара 

за ноги починає хапати. Мацаю руками – коле, наче дріт колючий. Пробую 

іти знову – ще гірше коле. Зайшов, знаєш, так, що вже годі було іти далі: ні 
сюди, ні туди, ні тамтуди, ні перетуди. Стою собі та й думаю, що ж його 
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вдіяти. Ні вперед, ні взад, ні в боки, ні сісти, ні лягти – скрізь коле, грім би 

його пальнув ясний та ясний! Навіть кумарів з виду не годен був прогнати! 

Так і мусив стояти, доки не розвиднілося... 

 –  Як?! Так-таки до самісінького ранку і стовбичив між бур’янами?! 

 – Так і стояв, бо що мав робити, коли скрізь, куди не повернешся, 

колеться?! Аж коли гаразд розвиднілося, дивлюся, як би то вилізти і не 

покалічитися... 

 –  І як же ти, Петре, з тієї халепи видобувся? 

 – Щоб не подряпатися, я пішов задом наперед, задом наперед, так і 
виліз – задом наперед. 

 За цікавий випадок та ще й дотепно переказаний Петра було  

винагороджено дружнім сміхом. 

 –  Цілу ніченьку простояти серед будяків! Йой, не витримаю! 

 – Безголовий Оверко! 

 – Голова є,чого ж, ще б трохи глузду! 

 – Та що то за голова – такою головою тільки  картоплю друзкати! 

 – Не голова, а продовження шиї! 
 – У нього в макітрі лишень дві звивини: одна щоб нажертися, друга – 

надудлитися. 

 – Є і третя – щось задурно здибати на смітнику! 

 – А додому, бовдуре, також задом наперед заходиш? 

 – Ні, чого б до своєї хати людина мала  задом наперед заходити? – 

здивувався Петро нерозумному припущенню і скромно пояснив. – До своєї 
хати всі нормальні люди заходять передом. 

 – Теж мені нормальний знайшовся! 

 Було в Петра ще кілька повчальних історій. Кожна з них згадувалася 

відповідно до кількості спожитого алкоголю. Справляли якесь свято, з 
Петрових слів, «різдво чи паску, не тямлю»,  і Петро з двома старшими 

братиськами, почастувавшись належним чином, віддубасили сусіда – 

необачно нагодився веселим братам під хмільний настрій. Потерпілий, а 

ще сусідою називається і українець ніби, бере й оскаржує загонистих 

братів куди треба. Справа, звісно, запахла криміналом. На суді старші 
брати-розумники як це в людських взаєминах трапляється з давніх давен, 

усю вину валять на молодшого брата-дурня. Довелося бідолашному 

Петрові за судовою ухвалою несамохіть мандрувати на два роки в неволю 

«меж москалів», десь тобто аж у Росію. 

 І ще один вельми пекучий жаль час від часу після доброго 

почастунку оживає в Петровій душі. У молоді роки, як це між юнацтвом 

ведеться  від створення світу, вподобав собі Петро чорноброву дівку й 

заходився з нею одружуватися. Справа заповідалася на добре. Дійшло до 

весілля. На весіллі Петро за своїм пияцьким звичаєм багато пив – на те ж 

воно і весілля, аби людина погуляла; нацмулився, що не пам’ятав, як його з 
його молодою водили до селищної ради розписуватися і як потім весілля 
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тривало – нічого налиганий Петро не тямив. Пізно увечері, вже 

порозходилися гості, залишалася в хаті тільки близька родина, молодих 

урочисто попровадили до подружнього ліжка у ванькирчику. І тут 

окосілий  Петро раптом бачить біля себе на ліжку не свою кохану 

чорнобривку, вимріяну і висватану, а її старшу сестру Фесю, котра на одне 

око не добачала, налягала на одну ногу і була за Петра на років десять, а 

може й більше старшою. Петро наробив галасу, заюшився злістю. На той 

серед ночі несамовитий галас збіглося півселища – родина, сусіди і всі, 
кому було цікаво. Думали, що горить. «Ти, дурний Петре, не репетуй,  

протри свої вічно п’яні баньки і подивись у свій і жінчин пашпорти!  Ти 

сам не знаєш, чого хочеш!» – горлав до заюшеного зятя не менш заюшений  

тесть, вимахуючи перед Петровим носом здоровенними кулачищами. 

Обидва паспорти справді стверджували записами, завіреними печатками, 

що їх власники віднині складають собою нове радянське  подружжя. 

Накричавшись уволю, потрощивши кілька  стільців та на друзки побивши  

стіс брудних тарілок, Петро врешті-решт змушений був змиритись з 
підміною молодої, тим більше тоді тесть з тещею не поскупилися на 

спокусливі обіцянки. З роками Петро змінив думку про дружину. Навіть 

хвалив себе за кмітливість: «Тамта, віддавшись за свого Йоська, все хворіє, 

та хворіє, а моя Феся вдалася напрочуд здоровою, всяка робота в неї в 

руках горить, і ніякі   хворощі її, нівроку, не беруть...» Але  жаль на 

несправедливість по двадцятьох роках життя чомусь не улягається, оживає 

інколи  п’яним наріканням. Мав  Петро обґрунтоване підозріння на 

старших братів-розумників: без підступної їх участі Петрового кохання не 

обікрали б. 

 По дощах робота на бетоні поновилася. Бетонування гальмувалося 

поганим станом під’їзних шляхів – вантажівки з бетоном у розмоклому 

ґрунті грузли до ступиць і без бульдозерів не могли метра проїхати. Як 

завжди, чогось та бракувало – деревини, арматури, цементу, піску, але  

перш за все бракувало доброї волі і здорового глузду в майстрів, 

виконробів, назагал начальства, враженого хворобливою байдужістю до 

своїх обов’язків, схильного  ті обов’язки переадресовувати на підлеглих. 

Безглуздість простоїв гнітила Омеляна, бригада натомість приймала 

простої як благо. 

 – Роби не роби – однаково закриють за вісімку по п’ять  рублів! 

 Але от біда – гроші   кожному потрібні, кожен мрів не те, щоб 

розбагатіти, – щоб принаймні заробленої грошви на харчі вистачало та на 

одяг. Тим-то Василь Гайдамачко з нагоди сталої нестачі валюти мріє про 

партативний, вмонтований в раму дверей друкарський прилад: рипнеш 

разок дверима – зі шпарки й вилітає свіженька купюра, на перший випадок 

у двадцять п’ять  кеербе. 

 – Гроші, гроші! – невдоволено бурчить Макс, чиє іноземне 

прізвисько походить, треба думати, від безнадійно рудого кольору волосся 



42 

 

на голові (волосся ж руде на головах окремих українців, досить багатьох, 

до слова, є безумовно, як доведено антропологами, одним з наслідків 

тимчасової німецької  окупації, так само як, наприклад, популяція 

кирпатих в Україні є наслідком трьохсотрічної дружби зі старшим братом). 

– Ну, добре. Уявімо собі на мить таку дивовижу. Ідемо ми сьогодні з 
роботи і бачимо раптом на нашій стежці, в рові біля залізничного переїзду, 

спокійнісінько лежить собі й у вус не дує лантух з грішми  – папірці по 

десять, по двадцять п’ять  і до ста ре, акуратно складені в пачки. Цілий 

лантух по саму зав’язку. Чекає на нас... 

 – Якби, Максоньку, така халява й трапилася ненароком з нами, 

козаками, як оце ти вдав, то ми за предківським звичаєм за ті дурні гроші 
насамперед до крові побилися б, бо кожному хотілося б урвати 

якнайбільше, а потім почали б процесуватися – до повної загибелі і 
грошей, і нас самих! – як завжди мудро театральним тенором прорік Панас 

. 

 – Е, ні, Панасе, мова йде про те, що гроші здибає, як каже 

мудрагелистий  наш Петро, хтось один з нас, ну, скажімо, Вася 

Гайдамачко: йому валюта потрібна аж болить, – уточнив умови знахідки 

Макс. Гра  на гроші та ще з не чуваною ставкою в один мільйон привертає  

увагу всього товариства, зручно розташованого – хто на арматурі,  хто на 

дошках. Бетону того дня зазвичай не було,  на раз  трафило  

бетономішалку – поламалася. 

 – Як – один Гайдамачко?! – скипів несподівано Юльян Старушко.  

– Я все з роботи йду з Гайдамачком, і я не дозволю йому самоправно 

загорнути і мій пай: половина мішка – та, де папірці по сто, – моя! 

 – І я також! 

 – І я! 

 – І я! 

 – І я! Тут  кожному хата нескраю! 

 – Цитьте, так вашу перетак! Чому тільки вчили вас у школі – ну, 

ніякого виховання! – картає українську гарячкуватість товариства Макс, 

ініціатор гри на гроші ставкою в один мільйон. – Ще раз вам кажу 

українською мовою: гроші на перший раз знаходить Гайдамачко Вася, мій 

горілчаний брат, а ти, Юльку, на той час затримався необачно в нужнику, з 
тобою така ганьба часто трапляється на роботі, так що вибач – нічого 

роззявляти рота на чужу знахідку. А Гайдамачкові, прощу зважити, 

шановне товариство, найпильніше треба: жінка молода, дітиська малі, 
скупа і сварлива теща, нема на неї трасці, тесть-п’янчуга, більше п’є  за 

самого Гайдамачка і т.д. і т.д.. Повіж-но, шановний Гайдамаче, як би ти 

порядкував  з тими грішми? 

 – Гроші  я, звичайно,  забираю, скільки б їх не було! – приймає 

виклик Василь Гайдамачко, з вигляду дрібний, але швидкий на слово і на 

дію хлопчина, взагалі трохи вольтанутий і з мухами в носі. – А хто б з вас 



43 

 

чи взагалі будь-хто сунув би носа під гарячу руку, одразу так би й дістав 

по шиї! Я такий, я жартувати з грішми не люблю! 

 – Диви на нього, диви, ще грошей  катма, а воно вже свариться . Але        

баки ти нам не забивай! – урвав Гайдамачкові  нахваляння Макс правом 

автора гри. – Кажи, на що гроші тратив би? 

 – Перше, – Гайдамачко загнув на руці один палець, – купив б малому 

коляску, щоб не носити на руках. Настуні купив би  кремплінову сукню і 
туфлі на платформі… 

 – А собі? 

 – Собі?! – на секунду Гайдамачко  зам’явся, забувши мабуть 

спохвату, що мова йде не про нужденні півтори сотні місячного 

бетонярського заробітку, а страшно подумати – про дармовий мільйон. – 

Собі вставив би золотий зуб... 

 – І все?! 

 – Ні, не все. Це тільки початок. Потім треба буде дати в міліцію, щоб 

тимчасову прописку замінили на постійну, щоб прописали де в місті жінку 

і дітей. Треба знову дати, щоб квартиру скоріше одержати – скільки можна 

по чужих наймах тинятися?! Потім купити меблі... 
 – Потім «Жигулі», потім дачу? 

 – «Жигулів»  мені і дарма не треба: калікою на старість бути не хочу! 

 – Треба казати правду, Василю, бо справа не в каліцтві: при 

«Жигулях» треба попрощатися з зеленим змієм, а ти, милий, слабак, коли 

про горілку мова! 

 – Суду зрозуміло, – підсумував Гайдамачків варіант Макс, автор і 
ведучий гри. – Ідемо далі. Припустімо, на цей раз Гайдамачкові не 

поталанило: він зі Старушком за компанію побіг у нужник, там, як знав 

товариство, в дві діри. Натомість мішок з валютою потрапляє простісінько 

під ноги моєму найліпшому приятелеві Варзі Володимирові. А ну-но, 

Володьку, повіж товариству, як треба гроші тратити. 

– Проп’ю в ригайлівці за три дні! – Варга, скидається, себе в роді 
власника мільйону уявляє досить приблизно. 

– Кажи серйозно, не мели ногами! 

– Ну, то ні. Я б, хлопці, купив би десь наліво, бо в магазинах ніколи 

нема, – шиферу і перекрив би батькові хату – черепиця стара і дах сильно 

тече. І дядькові так само. А собі купив би шкіряний плащ, ондатрову 

шапку і моторолер... 

– А решту, йолопе, куди подів би? 

–  А там ще й решта була б? Закопав би на чорний день!.. 

Черга дійшла до Василя Соромітька, «нової людини». У розумовому 

плаві цей Соромітько, на думку Омеляна, мало чим відрізнявся від Петра, 

хіба що агресивністю. 
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– Він би, хлопці, перш за все сплатив би членські внески. Казав 

комсорг: сума Соромітькової заборгованості перевалила за п’ятдесят. 

Старими грішми це – цілих п’ятсот! 

– Не цілих п’ятсот, а   п’ять по сто! 

– Чи не пішов би ти, Гайдамачку, зі своїм комсоргом та під три 

букви? Ну, як?! 

–  Три букви, любий салаго, – не міліція, всіх туди   не спровадиш! 

–  То як, Василю, береш чи не береш премію в один мільйон? 

–  Премії мені не дадуть, – з непідробним жалем сказав Соромітько. – 

Прийшла на мене в управління свиня з ментівки... 

– Що, що?! Яка така свиня з ментівки? – здивовано перепитав 

Соромітька Омелян Лига, відклавши на бік улюблену газету   і немов 

прокинувшись зі сну. 

Бригада від реготу лягла покотом. 

– Ти такого, Омельку, навіть у Мордовії не чув?! – Макс від 

удоволення повалився на арматуру і задер ноги вгору. 

Товариство навперебій пояснювало нетямучому Омелянові Лизі суть 

справи. Соромітько, оця п’янь ненаситна, затриманий був міліцією в той 

момент, коли, «нарізаний в дрезину», обіймався зі знайомим стовпом на 

вулиці  Зеленій навпроти гуртожитка і кликав того, стовпа тобто, з собою в 

«Чортову скелю». Про це власне міліція склала акт і сповістила наше 

управління листом, тобто свинею... 

  –Так-то воно так, за кожним з нас ходять свої свині, бодай би вони 

скисли... Тільки чом ти, прохвесоре, знову заслонився газетою, ніби все те, 

чим ми живемо нині, тебе не обходить? Одного я не можу збагнути, 

Омвльку: ти ось, знають усі, брехні не любиш, а «Правду» раз у раз чатаєш 

– як це, скажи нам, нетямам, розуміти? Хочеш таки вичитати, як нащибати 

з верби груш? – напосівся   на чергового кандидата в мільйонери Макс. – 

Так ось, товаришу Лиго, громада цікава знати всі статті твоїх витрат на той 

випадок, якби доля, понад сподівання, зласкавилася над тобою і зробила 

тебе мільйонером. 

На майданчику враз затихло, тільки здалека долинало надривне 

ревище бульдозерів. Сказати їм усе – про ці фантазії картярські, про них 

самих, про себе – що я думаю-гадаю? Серед них стукачі ще не 

проглядаються, або ж я втратив нюх. Найпростіший варіант з тим   

божевільним мільйоном, аби скоріше його спекатися і дати собі спокій, – 
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запросити веселу бригаду в «Чортову скеля» і   не йти звідти, поки   з 
мільйона не лишиться хвіст і грива... 

– Так   чимало потреб – перелічити важко? 

«Проситься на заснування фонд допомоги сім’ям політв’язнів.  Я 

застав свою сім’ю, дружину і доню на краю убозтва... А ще мене болить 

доля моїх Лиг, три  покоління яких   спочивають у казахстанській землі в 

Голодному степу – чи спроможуся я, нікчемний бетоняр, вирвати звідти 

четверте наймолодше покоління?.. Ось питання…» 

– Я б, товариші бетонярі, той грубий мішок з дурними грішми взяв 

би та й заніс у міліцію, – нерішуче мовив Омелян. 

– Що?! 

– Ти нас, чоловіче, за кого маєш?! 

– Не верзякай дурниць, Омельку, лягаві і без того все мають ще й 

занадто. 

– Вони не заслужили на шеляга стертого – твої менти. 

– Тут справа не в ментах, як ви кажете, а в державі, – сказав 

повчально Омелян, коли вляглося перше обурення. – У всіх  випадках, не 

забувайте, знайдені надурняк гроші належать державі. Про державу треба 

думати, про державу, а не про шкіряні плащі і моторолери! 

– Ще одне, здавалось, слово, і бригада кинеться з люттю на Омеляна 

і розтопче   його ногами. 

–  А про нас, Омеляночку, вельми   дбає твоя держава?! Роками 

порпаємося в багні, тисячі   кубів бетону вкладаємо, а твоя держава 

збувається по п’ять рубликів за вісім годин? Як, скажи, жити? 

Омелян втомлено заплющив   очі. Перед зором його душі   в 

стрімкому леті промайнули   наболілі потреби його народу – безліч дір, 

мільйони випадків розпачливої нужди, вони зяють, ятраться, даремно   

завзивяють до уваги. Нація над прірвою. Зате семимільними темпами 

будується Москва... 

– Щось довго прохвесор мізкує нащот грошей. 

– А може він заснув? Дихни-но, Соромітьку, на нього вчорашнім   

перегаром, щоб у носі йому закрутило! 

З приводу грошей зароблених, реальних, живих пристрасті  
спалахують біля віконця каси раз на місяць. 

– От гади, знову наряди порізали! Заробив, наче шилом борщу! 

–  Знайшов час і місце для нервування! 
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– Я зовсім не нервуюся, мене тільки кров заливає ясна! Треба конче   

всім гуртом їхати в контору і тиснути   бюрократів до стіни, скільки можна 

наряди різати?! 

– Їздили вже   не раз – не помагає, Гайдамачку. 

– Тут вихід один: треба знову братии Зимовий палац! 

– Дурниці мелеш, Максе, з тим Зимовим палацом. Уже одні 
мудрагелі раз узяли його, то й що ми маємо? 

– Так що ти пропонуєш? 

– І це питаєшся ти, Максе, людина з дев’ятьма класами і 
одинадцятьма   коридорами освіти?! Я ще стерпів би таку балаканину від 

Петра чи Соромітька – від тебе таку політичну нетямучість терпіти несила! 

Людина тримає в руках гроші.  Мало їх, певна річ, щоб купити вимріяну 

шкірянку і джінси, не сперечаюся, але цілком вистачає для того, щоб 

сьогоднішній вечір збавити у хорошому товаристві, наприклад у «Чортовій 

скелі», там можна   в тієї широкозадої Гандзі з горя чи то пак на радощах 

добре налигатися. То як? 

– Золоті слова і вчасно мовлені? 

– Нумо, хлопці, в гості до Гандзі в «Чортову скелю». Але втішиться 

Гандзя, вздрівши нашу компанію! 

– Омеляне, гайда з нами, козаками, до Гандзі в «Чортову скелю»! 

– Дай Омелянові спокій. Омелян – мужик добрий, але не п’є! 

Революційна ситуація на тому вичахає. 

У бігу важких, зчаста просто виснажливих буднів одного дня перед 

Омеляном з’явився  тільки з вигляду  знаний робітник з суміжної бригади, 

скромний, тихий, мало помітний   хлопчина, відкликав Омеляна подалі від 

сторонніх вух. 

– Ти Лига? 

–Так, я Лига, голубе. 

– Ти, я чув, сидів у тюрмі? 

– Бодай не казати – сидів довго і нудно. А що? 

– Слухай мене уважно, чоловіче, і на вус мотай: вчора вештався я в 

управлінському коридорі на вулиці Кривоноса, чекав на Марійку-

нормувальницю і ненароком підслухав розмову про тебе. Новий інспектор 

відділу кадрів, колишній майор чи полковник Любченко, на прізвисько 

Чекіст, розпитував про тебе в начальника дільниці Романа Івановича – той 

тобі нічого не казав? І не скаже: побоїться, не схоче зв’язуватися. «У вас 

там, на дільниці, є колишній в’язень-націоналіст Лига. Як він поводиться?» 
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Іван Романович відповів, що Лига, ти себто, хороший, кваліфікований 

робітник, не п’є, не прогулює, всі ним на роботі, одне слово, задоволені. 
«Ні, мене цікавить інше: ча не агітує Лига за самостійну Україну?» Роман 

Іванович відповів: «Я особисто цього не чув, і взагалі мене таке не 

цікавить» – «Дарма. Радянський інженер повинен  усім цікавитися на 

довіреній   йому роботі...» На цьому двері зачинилися, і я нічого більше не 

почув. Так що, брате, начувайся. Чекіст – дуже уїдлива і дріб’язкова 

людина, як усі чекісти, про нього хлопці знають з Лумсу, але в Лумсі він 

довго не затримався. Раз на мушку взяв – спокійно дихати не дасть. От і 
все.  

– Дякую, друже, дякую. 

– Нема за що.  

Свій з гулагівськими мітами паспорт Омелян застав у руках 

господаря кабінету. Мав Чекіст на обличчі справді щось від грізного 

прізвиська – явні сліди розбещеності безконтрольною владою над людьми. 

Сидіти без будь-яких занять у затишному кабінеті кожному нудно, навіть 

професійному сидюхові і неробі, тож Чекіст затіяв перевірку особистих 

документів усього людського складу управління – в дусі свого прізвиська і 
в дусі свого чинного режиму. 

– Яким чином працюєте в нас, коли у вашому паспорті «Положение 

о паспортах»? Наше місто режимне і колишнім в’язням жити і працювати 

тут не дозволяється. Де живеш? Де прописаний? За що і на скільки був 

суджений? 

Це допит. У господаря кабінету самовпевнені манери. Добре володіє 

голосом. У мові не прослухаються ознаки найменшого українського 

акценту. Яничар викінчений отже. 

– Я зобов’язаний заявити про вас у відповідні органи, оскільки у 

вашому випадку є неузгодженість з законом, адже ви в нас людина з 
«Положением»... Хай там вони і вирішують, що маємо чинити. Зі свого 

боку дамо на вас характеристику. За результатими тижнів через два. Цими 

днями не зможу тобою займатися: їду до Києва на нараду... 

Омелян Лига щодня їздив на працю за тридцять кілометрів, укладав 

за вісім годин десятки кубів бетону, руки Омелянові після робота 

продовжували тремтіти і скніти, у вухах хижо відлунював вібратор. Тим 

часом у просторих кабінетах по телефону й особисто відмінювалося  його 

прізвище в супроводі обойми офіційних наличників, навічно закріплених 

за його особою. Переглядаються документи переважно з грифом 
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«секретно», складаються характеристики, позитивні, але переважно  

негативні, підсумовуються доноси стукачів.Звісна річ, втратити престижну 

посаду бетоняра Омелян Лига не боявся. Волею долі він робітник, жодної 
роботи він не цурається і не соромиться. Лом, заступ, монтажку, гаєчний 

ключ, слава Богу, напоткати можна без особливих труднощів. Турбує інше 

– поновна перспектива починати влаштування від нуля, з пояснень, з 
призвичаювань. З документами колишнього, ще свіжого політв’язня, з 
табірними посвідченнями, зі своїм умінням і охотою знаходити спільну 

мову з начальством  Омелян Лига волів би залишатись на вже пригрітому 

місці, при   улюбленому вібраторові. 
До слова, Роман Іванович, безпосередній начальник Омеляна Лиги, 

бачився наскрізь. 

Що ближче до полудня віку підкочувалися літа, то відчутніше 

сердешному Романові  Івановичу давалася знати незбагненна, дуже 

обтяжлива   й болюча   порожнеча в ньому самому, в душі,так би мовити… 

Пробував з гемонською порожнечею боротися і сяк і так – заливав її, гясив 

систематично алкоголем, ліком універсальним,як відомо, – не допомогло: 

клята  порожнеча ставала  безрозмірною, тиснучи на все нутро. Високе й 

впливове начальство на такий перебіг подій осудливо хитало головами: 

марнується хороший інженер, але дарма: процес набирав незворотного 

характеру, тим-то Роман Іванович і засидівся у звичайних виконробах, 

утративши здатність до службового зростання. 

 Іще спробував Роман Іванович лікувати немилосердну грижу 

жінками. Дружина Романа Івановича, «осоружна москалиха», давно 

примирилася з чоловіковим самолікуванням. Подейкували, що походила з 
високих чи то військових, чи з партійних сфер, настільки високих високих  

і впливових, що декому аж подих забивало від розчулення або страху 

тільки не   Романові Івановичу. На  ті високі сфери Роман Іванович по-

п’яному бурчав крізь зуби: «Чортові москалі!» Взагалі слово «москаль» в 

лексиконі Романа Івановича правило за поважну лайку. 

На керованій  Романом Івановичем дільниці за штатним розкладом 

працювала табельниця – для обліку робітників на об’єкті, модно вдягнена 

молодичка. Для повного порядку на дільниці виявилося табельниці замало 

– ще бракувало лаборантки, і вона незабаром з'явилася. Ще носився   

Роман Іванович з ідеєю про запровадження посади секретарки, але 

управлінські жиди (ще одна лайка  Романа Івановича)  прогресивну ідею 

відхилили. 
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– От тобі й маєш! Трест має цілу лабораторію, а від секретарок на всі 
випадки – не пропхаєшся. Є на світі справедливість?! 

Якось Вася   Гайдамачко розшукував Романа Івановича з заявою про 

відпустку і забрив ненароком у лабораторію, заставши лабораторний 

процес у самому розпалі – конторський стіл хитався, рипів   і знеможено   

стогнав під подвійним хитким   навантаженням. Не припиняючи роботи, 

Іван Романович розсерджено тигром рикнув на безтактного відвідувача: 

– Геть мені звідси, не заважай аналізи знімати!..  

У стосунках з табельщицями і лаборантами траплялися час від часу 

прикрі перебої, надто коли чоловік чергової лаборантки чи табельниці 
вдавався типом несподівано ревнивим, мав розвинений нюх і на додаток 

добре знав кохану дружину. Справа ускладнювалася ще й тим, що 

табельниці і лаборантки вербувалися переважно з дружин офіцерського 

складу сусідньої військової частини. 

– Ці золотопогонні імпотенти повинні б мені дякувати за те, що 

нізащо плачу гроші їхнім благовірним та ще й надолуджую те, чого вони 

самі робити   нездатні! Отак і виходить: роби їм добро, кохай їхніх дружин, 

а вони, негідники, ще  й тебе за  ворога мають!.. 

Іноді Роман Іванович носив певний час то під одним оком, то  під 

другим яскріві ліхтарі, – мовляв,потрапила людина  в негабаритне  місце, 

таке з кожним може трапитись... 

 Трохи згодом у вдачі Романа Івановича намітилася і вибуяла  ще 

одна весела і пікантна рисочка, яка унаочнювала таки  український родовід 

її носія: варто було Романові Івановичу трішки захмеліти, як його 

охоплювало непереборне бажання співати  і не абищо, не просто народні 
пісні, заспівані і переспівані, а пісні  патріотичні, переважно стрілецькі і 
повстанські. Оскільки ж хмеліють у нас православні з будь-якого приводу, 

то Роман Іванович мав безліч нагод для вияву сили свого могутнього 

баритона і знання патріотичного мелосу.. 

Справляли на дільниці Романа Івановича  перемогу в 

соціалістичному змаганні. Свято на дільниці вшанували присутністю 

імениті члени рідного управління та представники тресту – не було тільки 

начальства  зі столичного комбінату та з міністерства... Виголошувалися 

палкі промови з віншуванням переможців у соціалістичному змаганні. 
Коли гаразд випили і закусили, над столом зводиться монументально  

Роман Іванович, організатор свята. з виделкою в руці, наче Бальзак. 
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– Товариші, з нагоди перемоги в соціалістичному  змаганні і 
виборені перехідного червоного прапора заспіваємо українську пісню «А 

ми тую червону калину, гей-гей, піднімемо»… 

– Ну, Романе Івановичу, Романе Івановичу, ну, не нада,  ето вже 

слішком... – шептав через стіл плаксиво управлінський парторг, але 

даремно: Роман Іванович вже махав виделкою. 

 – Соромітьку, підтягуватимеш! У тебе добрий тенор – я чув твій 

голос у «Чортовій скелі», непогано… Отож, раз, два, три!.. 

   Ой у полі червона калина, 

   Гей-гей, похилилася… 

   Чогось наша славна Україна, 

   Гей-гей, зажурилася…  

Веселе робітництво особливо  запрошувати до співу не треба було. 

Як не як, робітники любили свого «скурвого сина» Романа Івановича, тим 

більше в таких зворушливих   ситуаціях і готові були в цю хвилину йти за 

ним у вогонь і воду. 

А ми тую червону калину,  

Гей-гей, піднімемо, 

А ми нашу славну Україну, 

Гей-гей, розвеселимо... – 

Весняним громом зарокотали    голоси чотирьох бригад під орудою Романа 

Івановича – вікна  в приміщенні зраділо забриніли. Імениті гості з 
управління і тресту похилили над столами  буйні голови, і  нічого їм не 

залишалося, як нагло   протверезіти й по одному зникати з чужої забави, як 

котам з місця шкоди. 

– А! Не подобається москаликам наша пісня! – прокоментував Роман 

Іванович зникнення іменитих гостей. – Баба з воза – коневі легше! А тепер, 

товариші, заспіваємо українську народну пісню «Хлопці, підемо, боротися 

будемо…» 

Розмова про «виспівування націоналістичних пісень» в управ-

лінському парткомі, кажуть, таки  мала  місце. 

 – Що ти верзеш, Іване Івановичу, які пісні?! – спокійно ніби-то 

мовив Роман Іванович, і це на нього схоже. – Я нічого не пам’ятаю, ніяких 

пісень, пам’ятаю тільки, що горівка, як кажуть гуцули, була дуже файна… 

Звичайно, коли в тебе за плечима тесть генерал чи прокурор, чи хто 

він там насправді, багато чого можна собі дозволити, навіть у парткомі на 

пленумі. 
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   х   х   х     

Щоразу,коли  в бригаду приходили нові люди, Омелянова інтуїція 

мимоволі напружувалася, намагаючись  визначити, чи новачок не є,бува, 

посланцем з в і д т и,  з вулиці Дзержинського. Не так і складно при 

бажанні та при наявності гіркого табірного досвіду пізнати з поведінки і 
людську порядність, і ницість.  Наразі передчуття мовчали. Люди все 

шукають роботу. Одних цікавить заробіток, інші пропадають за житлом. 

Ще інші домагаються прописки – собі і сім’ї. 
Та ось одного дня з запискою з відділу кадрів, від Чекіста, на роботу 

в бригаду прийшов Іван. Досить було послухати Іванове говоріння, 

перехопити на собі кілька скрадливих Іванових поглядів – серце Омелянові 
тривожно тьохнуло: Іван, безумовно, був посланцем звідти, з вулиці 
Дзержинського. Прийшов Іван у бригаду не задля довгих рублів чи 

затишної квартири – вони в нього є, прийщов Іван заради Омеляна, 

виконуючи спецзавдання. Присутність такого  суб’єкта  поблизу, як і 
присутність отруйної змії, сковуватиме попервах думки і рухи, 

спричинюватиме прикрий в душі дискомфорт. Але в нашому тридев’ятому  

царстві від стукачів рятунку знайти годі. Тими днями настирливу 

присутність стукачів Омелян відчував між сусідами по житлу, в транспорті 
між пасажирами, і ось тепер Іван буде в бригаді. Усе в нормі, так і має 

бути. 

Немов зумисне, в Івана сіра, непоказна фізіономія, засмічений 

діалект. Низовий, масовий, так би мовити, стукач. Відтепер уповноважено 

слідкуватиме за поведінкою об’єкта, себто Омеляна Лигу, й доноситиме 

куди треба. Підозріння Омелянові підтверджуються поквапною 

демонстрацією Іванових симпатій саме до Омеляна, хоча Омелян не 

належав до тих, хто легко привертав чужу симпатію, навпаки.. Завдання 

своє Іван форсує впродовж тижня, виступає з напіввідкритим   заборолом: 

або його кваплять жерці держбезпеки, золотопогонні начальники з вулиці 
Дзержинського, або дається взнаки примітивна звичка випереджувати 

план. Можлива й умисна неперебірливість у методах – щоб проголомшити, 

залякати, дати виразно відчути студений повів звідти. 

Аби мати грунт для зближення з Омеляном, Іван удав палкого 

книголюба і завзятого   нумізмата, показує широкі культурні інтереси і, 
звісно, перебирає потворно міру. Записався між вовки, але хвіст собачий. 

Невже вони й мене таким ось, Іванові до пари, уявляють?             
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З певною метою приніс Іван у бригаду колекцію монет, велику і 
справді цікаву. Найстарші монети походили з доби Богдана Хмель-

ницького. Серед паперових грошей загальну увагу і жваві коментарі 
викликали гривні Української Народної Республіки, аякже. 

Певно ж, за всім тим має бути щось серйозніше. З поведінки стукачів 

– вони не спускали об’єкта з очей практично цілу добу – Омелян 

здогадувався: закроюється чергова розробка, й Омелянові приділяється 

певна роль, Омелян навіть здогадується, яка. З дня на день міцніло почуття 

тривоги. Підсвідомі сигнали відповідали: навколо вирує чужа і ворожа 

активність, чиняться намагання засмоктати Омеляна в штучний 

небезпечний гебешшй крутіж... 

Цілий поспіль тиждень Іван   спокушає бригаду їхати в Сокільники 

на шабашку – треба господареві залити бетоном фундамент під нову хату, 

якихось кубів двадцять бетону. За роботу господар годиться заплатити 

бригаді вісімсот рублів, для непробудної пиятики яких вистачить за 

приблизними підрахунками понад місяць. Крім того, вже, як сповістив 

господар, нагнано самогону, міцного і багато, вже наклав головою 

здоровенний кабанюра – буде,отож, на закуску багато свіжини. На таку 

умову в бетонярів пожадливо загорілися очі: їдемо,негайно, свій бетон, 

тобто управліський, не скисне і в ліс не втече – не вовк. І найцікавіше, не 

обійдено увагою й Омеляна: треба буде, мовляв, прострілять   нівеліром 

верхні точки на обпалубці для рівності бетону і водночас, головне, 

покомандувати, так би мовити. Адже зайва копійчина на землі, відомо, не 

валяється та й свіжина робітникові трапляється не часто в житті. Тож 

нагоду не слід легковажити. 

Наперекір Івановим спокусам, у Сокільники на шабашку Омелян не 

поїхав, злегковажив. Іванова  участь у виправі насторожувала. Усенька 

бригада, з Петром і Соромітьком, сіла вранці на машину   і зі співом «Наш 

адрес – не дом   і нє уліца, наш адрес Савєцкій Саюз!»... поїхала в 

Сокільники будувати господарю фундамент під хату, пити після роботи 

самогон і наїдатися до неохочу свіжини. 

Спочатку бригада вклала два куби   бетону – дуже на перший раз 
добре. Тільки сіли обідати – вже випили, але закусити не вспіли, як на 

хвіст шабашникам падає міліція, ціла оперативна група на міліцейській 

яскраво розмальованій машині. Оперативна група на шабашній будові 
з’явилася, треба сказати, зовсім даремно: Омеляна Лиги, заради якого й 

городжено   цей   кривий тин, серед шабашників не виявилося – провокація 
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не спрацювала.   Буває.Другого зате дня зранку нефортунних шабашників 

по одному кликано у виконробівський вагончик на килимок до начальства. 

Про шабашку стало відомо, виявляється, високо на горі. Окрім старшого 

виконроба і майстра Зіньсковського, у вагончику засів якийсь невідомий і 
дуже лютий начальник чи то з обласного управління побудкому, чи з 
котлонагляду, чи ще звідки. Одне слово, скандал, суцільні неприємності. З 

виконробівського вагончика вискакували шабашники після проробки 

червоні від збудження і мокрі від рясного поту: оце ж вам, хлоп’ята, 

шабашний самогон і свіжина! 

Наприкінці проробки до грізного начальства покликано також 

Омеляна Лигу, хоч на шабашці, як знаємо, той не був. 

– О, нарешті, організатора шабашки знайдено! – іронічно під гіркий 

смішок бригади кинув рудий Макс, людина, не обділена почуттям гумору. 

Окрім старшого виконроба Довгопаленка і майстра Зіньковського, 

розпашілих від незбагненних емоцій, за столом сидів по-господарському 

показного вигляду товариш, той самий, очевидно, що стільки ляку наганяв 

на споєну бригадну братію. Без вступних церемоній невідомий начальник 

на високих тонах накинувся на Омеляна: 

– Ви літня людина з сивим волоссям на  голові, як ви смієте 

порушувати трудову дисципліну?! 

– Що ви маєте на увазі? – перепитав спокійно Лига Омелян, хоч у 

душі в нього почав закипати гнів: Омелян не звик до такого тону. 

– Він ще питає! Поясніть йому, будь ласка! – наказав Довгопаленкові 
невідомий жрець культу трудової дисципліни. – Хіба дисципліновані 
робітники можуть без поважної причини залишати на півгодини раніше 

робоче місце? 

Виконроб Довгопаленко, червоний з лиця, мов рак, на слово не 

спромігся. 

–  І хто ви власне такий? – поцікавився Омелян у загонистого 

оберігача трудової дисципліни. 

– Для вас це не має значення! – відрубав безцерешнно той. 

Навпаки. Наскільки я знаю, зосереджено думав Омелян, тамуючи 

бажання встати і вийти, наше будівельне начальство, навіть найвище, не 

цурається правил увічливості при нечастому спілкуванні з робітництвом. 

Омелянові нездарма почало раптом здаватися, що ось зараз, у цю саме 

мить, переступається якийсь важливий пруг у його бутті, і йому, 

Омелянові, треба конче бути готовим до небезпечних несподіванок. Тим-
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то на цей раз усе мало значення – і розпатякування про трудову 

дисципліну, і етика начальника-інкогніто, і ще його мова. Таку мову   не 

часто почуєш з уст наскрізь зросій-щених будівельних чинуш. Такою 

українською мовою на нашій соціалістичній Україні зрідка розмовляють 

лише мовознавці-україністи, лише буржуазні націоналісти всіх мастей і ще 

інколи з тактичних міркувань – штатні і позаштатні працівники Комітету 

державної безпеки. Співбесідник Омелянів явно не витягував на 

буржуазного націоналіста. Також філологією тут не пахло. Між мовою 

поборника трудової дисципліни, страхом іудейським Довгопаленка, 

олімпійськім супокоєм Івана і сокільницькою шабашкою міг зв’язок бути, 

а могло такого зв’язку і не бути, ось річ у чому, думав Омелян. 

– Як член профспілкового комітету ви, товаришу Лиго, – картав 

Омеляна невідомий начальник, – у цій ситуації завинили так само, коли не 

більш, як ці нікчемні шабашники. Ви могли вплинути на цих п’янюг, 
відмовити від кричучого порушення... трудової дисципліни! 

Можна уявити, якою була б твоя мова, якби я легковажно піддався 

на підступні Іванові умовляння і дозволив себе втягнути в сокільницьку 

авантюру, – яке б відкрилося поле для розмов про трудову дисципліну. 

Щонайменше ставилося б питання про адміністративні висновки. З тим 

саме наміром і було облаштовано   брудну шабашку. 

Омелян спокійно дивився в лице незнайомцеві. Відступати однаково 

Омелянові не було куди, вольові нахабні очі, владно випнуте підборіддя. 

Аж надто впевнена на тлі Довгопаленкової розгубленості поведінка – 

промовляли самі за себе. Блазенська машкара ревнитедя трудової 
дисципліни розгадувалася вельми просто. 

– А тепер, Василю Анатолійовичу, залишіть нас самих! – владно, не 

визнаючи ніяких заперечень, наказав оберігач трудової дисципліни 

здрібнілому і вщент знікчемнілому Довгопаленкові, і той, такий часом 

грізний перед робітниками, слухняненько схопився з крісла і скромненько 

разом з майстром стушувався, наче і зовсім його не було при цій прикрій 

оказії. 
– Так от, Омеляне Івановичу, я не той, за кого ви всі мене маєте, я не 

з управління «Шарашбарабашмонтажзалізобетонбуду і не з обкому 

профспілок. Я працівник органів державної безпеки. Прізвище моє 

Бачинський, майор Бачинський. Цю справу з шабашкою нехай вони 

розхльобують самі, а в нас з вами розмова буде іншого порядку, давно нам 
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слід було познайомитись. Звісно, не тут. Моя машина чекає за рогом. 

Поїдемо в кабінет на вулиці Л.Мартовича, 2, там і побалакаємо. 

Тепер майор Бачинський поводився майже привітно. Наче Омелян 

давній його приятель. Наче огидної шабашки-провокації проти Омеляна 

зовсім не було. Зійшлися отак собі два приятелі  для дружньої розмови. У 

кабінеті на вулиці Л.Мартовича, 2 майор Бачинський почав   мову в темпі 
спортивного   радіокоментатора. Про наше героїчне минуле. Про 

прекрасну соціалістичну дійсність, про самого себе: у майора Бачинського, 

виявляється, не біографія, а поема, не те що в іншх. Бачинський, бачите, 

типовий українець, любить Україну, українську мову, розмовляв по-

українському скрізі, незважаючи на особистості і ситуації. Дуже похвальна 

риса, мовчки відзначив Омелян , тільки ж брехня: комусь з домашніх 

щойно по телефону Бачинський   відповідав по-російському. 

Бачинський повідав так шпарко, що Омелян ледве   встигав 

відповідно для себе   коментувати. Українську мову за радянської влади, 

наприклад, ніхто не утискує, вона рівноправна в братній сім’ї мов, а так 

звана русифікація – нікчемна вигадка буржуазних націоналістів. Роль   

російської мови – благородна роль посередника у спілкуванні між навічно 

збратаними народами. Значення російської мови в цьому плані постійно 

зростатиме, тож пророчі слова Маяковського незабаром стануть фактором 

щоденного життя в цілому світі. Ба й що в цьому поганого? Занепадові 
окремих звичаїв, так і мов  – треба, виявляється, тільки радіти. Бо що така 

одна    українська   мова, коли людина не знає російської? Жалюгідний 

анахронізм! Хто в нас у Cоюзі не знав російської мови, того сміливо можна 

назвати відсталим або й реакціонером. 

Так-то воно так, громадянине Бачинський,  та не дуже. Формально, 

на папері наша мова ніби має деякі права. Фактично   ж   наша мова   в 

СРСР найбезправніша, як ніяка інша. Є законні і незаконні підстави нашу 

мову нехтувати, заміняти іншою. Ставлення до нашої мови надто в 

середовищі вашої партократії хамське. А щодо її близкості до російської, 
то чомусь росіяни про цю близкість  і чути не хочуть, вони перекладають 

навіть наші імена і прізвища. Рівність? Шовінізм!  Не хвилювати проблема 

рідної мови в нас,   в Україні, може тільки душевно убогих перекинчіків, 

моральних мутантів з трансплантованим мозком і серцем. І, розуміється, 

ще відвертих ворогів, зацікавлених у прогресивному занепаді цілого 

українського народу. Але питання мови, на мій погляд, питання другоряд-

не: вільний народ питання мови з часом розв’яже раціонально. 
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Українська   тематика в репортажі Бачинського, певна річ, 

переважає: він, зрозуміло, спец у справах українських. А Омелян,  на своє 

лихо, значиться в чорних гебешних списках під узагальненою рубрикою 

націоналізму, як двічі політв’язень, відвертий прибічник і активіст 

незалежницького руху. 

Ще на початку  розмови майор  з пафосом освідчився: 

– Я так люблю радянську владу, що не дозволю, щоб з її голови 

навіть   один волосок намагалися здути! 

Вельми похвальна любов, подумалося Омелянові, але ця сумнівна 

любов ще більш виграла, якби її владні носії і за і іншими громадянами 

визнали право когось і щось любити... У тім-то й річ, такого право 

комуністична партократія і КГБ ні за ким і менш  за все визнають права 

українців любкти свій народ, землю, історію, мову. Любов до України 

трактується тільки як буржуазний націоналізм, як злочин і як такий 

жорстоко придушується.. 

За мажорними, урочистими інтонаціями про наше героїчне минуле і 
щасливе сьогодення раптом, як ніч після дня, – різкий, сюжетно, очевидно, 

зумовлений дисонанс: 

– Але   знаходяться ще людці, яким усе це не до смаку. Видумали 

нереальну, фантастичну Україну і носяться з нею на всі боки, псуючи собі 
та й іншим кров. Та ж сам термін «Україна» виникнув зовім недавно – в 

15-18 століттях і означав первісно звичайну окраїну. Та якби не Росія, 

Русь, то від вашої України місця мокрого в історії не залишилося б? 

Бравісімо, майоре! Шило з мішка вилізло. Ось ще одна українська  (а 

може й не українська зовсім, а тільки закомуфльована під українство)   

свиня риє по-російському. Так ось, шановні тавариші:Україна на даний 

момент таки радянська – гіркий, але  факт. Чи для обгрунтування її 
радянскості аж так потрібно вдаватися до сміховинних спотворень її 
історії? Ідеться ж бо про щось зовсім інше, ніж невинне зовні 
обгрунтування теперішнього стану речей. Ідеться в даному разі про намір 

зовсім   історично знеособити Україну, зросійщити внівець. Тільки той 

вдається до безсоромного спотворення речей, кого сучасна радянськість 

України вже не задовольняє, хто сповнений імперської  рішучості йти далі 
– з України радянської робити Україну російську, окраїну без минулого і 
майбутнього. Та можна на хвилину припустити собі, що наша історія 

справді походить з милої для їх серця окраїни, що наш народ вижив тільки 

завдяки піклуванню старшого брата і т.д. Але річ ось у чому: на сьогодні 
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наш народ, витворений, як вони вважають, через історичне непорозуміння, 

таки є, таки живе, має свою, хоч і обкраяну територію, мову, не вбиту 

валуєвими, навіть за відсутності самої буржуазії має власних буржуазних 

націоналістів, і як таки зовсім очевидно, має всі людські права, включно з 
правом на державну незалежність, «вплоть до отделения», і будьте певні, 
право це ми рано чи пізно реалізуємо! 

У підозріло видовжених проміжках часу між дзвіночками з КГБ 

вгадувався розрахунок на руйнівну дію страху, на нагнітання прикрих 

почуттів, поруч з Омеляном зеленіла і сохла з розпачу Леся Лига, 

найближча в світі людина, яка спромоглася довгі дванадцять років 

гулагівського полону вірно чекати Омеляна. З огляду на можливість 

непередбачуваних наслідків завареної розробки Омелян зважив за 

неможливе затаїтися   перед дружиною, як переважно робив у таких 

випадках раніше. Сама Леся Лига також не уникнула брутального нагляду, 

і за нею ходили крок у крок, порпалися в одязі, поки вона  працювала. 

Наступ на Лиг мав засяг усеохопний. 

 – Минулого разу я так заговорився, що на обабічну розмову нам не 

вистачило часу, сьогодні, Омеляне Івановичу, ваша черга говорити. Ви 

говорите –я слухаю. Отож починайте. 

Так колись починалася свята інквізиція – прив'яжуть до стовпа, 

розпалять під ногами  багаття: говори і край, сам знаєш, що від тебе хочуть 

почути. Говори та й годі! 
– Я не розумію, що я повинен говорити, хочете   мене висповідати? 

Урешті-решт, не раб я, не кріпак, хоч з неволі і радянський 

громадянин. І хоч ясно усвідомлюю ващу небезпеку, бо надто добре знаю 

нелюдську натуру КГБ, пасувати перед вами не збираюся. Тепер мене 

зґвалтувати не так-то й просто: у всіх випадках  боронитимуся. 

Майор Бачинський скривився невдоволено. 

– Говоріть, Омеляне Івановичу, про все, що там у вас унутрі 
накипіло, ми хочемо знати про вас од вас самих. Адже є у вас що нам 

сказати?! 

Дуже, громадянине майоре, помиляєтеся: у цьому кабінеті я скажу 

якнайменше і зовсім не те, що ви хочете, – не заслуговуєте ви ані на 

найменшу відвертість. Та й з якої речі я повинен викладати перед вами 

своє «нутро»? Зась вам до мого «нутра»! Колись, на першому знайомстві а 

цим поріддям зла  в часи моєї учнівської молодості зопалу і через брак 
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досвіду я міг на допитах намолоти чимало дурниць, за них мені досі 
соромно. Тепер не набалакаю. 

Ув’язненому на допитах ніби легше: там усі мости спалено і тому 

руки в стосунках з кагебістами здаються вільнішими. Поки що Омелян не 

в’язень, йому і поводитися слід відповідно до своїх прав, тобто відповідно 

до своєї безправності. Окрім того, в Омеляна тут, на волі, у Великій Зоні, 
не докінчено ще безліч справ... Тож сідати раптом необачно і зовсім 

нерозумно. 

– Омеляне Івановичу, наші з ваш стосунки не найкращі. Не 

ускладнюйте їх ще більше. 

– Що ви  від мене хочете? 

– Добре, я вам поясню! Яка зараз ситуація в світі, самі знаєте. Так от, 

ми хочемо знати напевно, як ця людина, в якої минуле заплямоване 

злочинами проти радянської влади, може повестися за певних умов. У нас 

нині є час і є всі потрібні можливості з’ясувати відносини з будь-ким, від 

Сахарова до Лиги. Тільки, будь ласка, не рівняйте себе до Сахарова: що ми 

дозволяємо Сахарову, того не дозволимо Лизі. 
Овва, та ви шість десятиріч облудно покликаєтесь на якусь особливу 

для вас ситуацію, котру самі створюєте, щоб зручніше ловити намічену 

рибку. А щодо злочинів проти власного народу, то серед   диктаторських 

режимів, ваш режим вдався найкривавішим, тут ви абсолютні чемпіони... 

Ах, який же лиходій цей Лига – хоче, бачите, щоб Україна стала 

незалежною!.. 

– У нас є досить можливостей порозставляти речі на свої місця. У 

даний момент настала ваша черга звітувати незалежно від того, 

подобається це вам чи ні. Ваш обов’язок зараз – щиро відповідати на всі 
наші запитання. Я кажу цілком серйозно. Тому ось мій начальник генерал 

Черпак – знаєте такого? – викликав мене і каже: займись-но, товаришу 

майоре, цим Лигою Омеляном Івановичем, щось цей Лига надто часто 

потрапляв в наше поле зору. Треба з’ясувати, чого від нього можна 

сподіватись. Якщо він лояльний громадянин, дієво лояльний, можливо 

йому слід було б допомогти. Якщо ж Лига далі   будує, якщо носить камінь 

за пазухою, можливо його слід буде знешкодити, на цей раз остаточно. Так 

мені сказав мій начальник генерал Черпак. І ось я з вами зустрічаюся, 

викладаю перед вами свої карти з надією, що і ви свої розложите на цьому 

столі. Подумайте, Лиго, адже вам фактично нічим крити – ваша карта 

давно бита, адже у вас залишилося не так і багато: робота в режимному 
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місті, дружина, дочка в медінституті... Дивлюся я на вас, – знаєте, мені 
подобається ваше обличчя, в ньому щось таке є. Я собі і думаю: у свій 

немолодий вік Лига ішачить на бетоні. А міг би ж Лига з успіхом 

працювати на місці того свого майстра з червоним носом, як пак  його 

прізвище? Міг би Лига займатись легшою і кориснішою для суспільства і 
для себе самого працею. За умов, звичайно, хороших відносин з нами, ми, 

як відомо, все можемо. Ми можемо, наприклад, поза чергою і без ніякої 
черги дати квартиру, щоб не їздити на роботу за тридцять кілометрів і не 

жити на ласці в родини. Ми можемо знайти роботу за покликанням... Але 

ми й інше можемо, можемо, наприклад, вигнати вас з міста, де ви як 

колишній державний злочинець обертаєтесь  незаконно. Ми можемо, 

кажучи відверто, обійтися без одного бетоняра. 

З такою, з дозволу, правовою свідомістю і громадянською мораллю 

відповідальних начальників я здибаюся не вперш, – думав Омелян. Зараз 
майор Бачинський цілком щирий і дуже точно змальовує моральну та 

ідейну платформу своєї фірми і обстоюваного нею режиму. Що правда, то 

правда – вони спокійнісінько можуть   обійтися без   одного бетоняра-

гречкосія. Та якщо на відвертість, то вони можуть спокійнісінько обійтися 

і без тисячі бетонярів. І без мільйона! І без десяти мільйонів?! І без 
п’ятдесяти мільйонів?!! Можливості «ставити речі на свої місця» в 

ленінської партократії і КГБ справді необмежені, розмах справді 
революційний, а досвід обходитися без бетонярів у будь-якій   пропорції 
для пересічної уяви просто незбагнений. 

– Ви усміхаєтеся?! Я вам скажу більше: ось у моїй владі взяти зараз, 
у цю мить, трубку телефонну, набрати номер ректора медінституту, 

сказати йому кілька слів про ваше минуле і наше до вас ствлення, і за 

годину, даю слово, ваша дочка-одиначка, ваша Яромира Омелянівна, 

вилітає з інституту з тріскотом і назавжди. Ну, чому ви зараз не 

усміхаєтесь, друже Лиго? 

Омелян не усміхався, він умів тримати в покорі м’язи обличчя. Це 

просто один з більшовицьких методів ведення допиту – попробуй доведи, 

що ти не усміхався. Та й чи є сенс доводити? 

– Уважаєте, я до того не вдамся? 

Що я уважаю, а що – ні, то вже мій клопіт, вам до того зась.Судячи з 
усього, ми підходимо до кульмінації. Товариш майор задіяв тяжку   

артилерію. Зараз буде атака   на «ура», далі підуть дрібниці. 
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– Ви, певна річ, не згодні допомогти нам – стукати, як у вас кажуть? 

Допомогти нам краще зорієнтуватись у людях і ситуаціях, щоб нам 

даремно не тратити часу і засобів? 

– Ніколи і ні в якому разі! 
– Дивіться, давіться, яка чистота, яка ідейна незайманість і 

послідовність!.. От ви гидливо відкидаєте нашу дружню пропозицію 

працювати з нами, а між тим деякі   впливові   дисиденти давно вважають 

вас, не більш і не менш, нашим стукачем. 

– У принципі мені начхати на те, хто мене ким уважає. Та все ж 

цікаво, хто з впливових дисидентів уважає мене за стукача. 

Майор Бачийський переможно, з неприкритим удоволенням і 
глумом, наче добре виважений плювок, кинув Омелянсві межи очі 
прізвище одного відомого політв’язня, що недавно повернувся з Гулагу: 

привіз   звідти парашу про Лижине стукацтво. 

– То ви підсунули йому таку свиню? 

– При чому тут ми? 

– Ви скрізь при тому! 

– Жаль, ви досі так і не зробили належних висновків. 

Помиляєтесь – висновки давно й остаточно зроблено. Діалог   
абсурду   тривав. 

– Який сенс було позбавляти мене права відвідувати наукову 

бібліотеку імені В.Стефаника? 

– А треба було читати, що слід, а не витирати порохи на писанині 
Грушевського! 

– Грушевський – найвидатнішй історик України? 

– Радянським людям вистачає радянських істориків! 

– Котрих, цікаво? 

– А що вас у Грушевського так цікавить? 

– Правда про Україну! 

– Чи не забагато для вас усіляких правд?!  Людина працює лопатою 

на бетоні і водночас шукає якоїсь правди – в Грушевського? А правда одна 

–наша, радянська, більше правд не існує! У тому-то й річ, що ви все щось 

шукаєте, нишпорите. А Галана ви читали?! 

 Ну, певно ж, як без Галана, коли про Україну? Вони так довго і 
запекло спекулюють іменем Галана, воздвигають його міф і культ, що й 

самі схоже, повірили в Галанову непересічність. На безриб’ї і рак риба, є в 

Галана кілька оповідань з побуту Західної України в часи польської 
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окупації – щирі, цікаві речі, без фальшивої риторики. Але післявоєнні 
статті-памфлети з вульгарними випадаками проти Грушевського, 

Шептицького, Греко-католицької церкви, проти всього   українського  

визвольного руху – непристойне хуліганство в кагебістському дусі. Тому 

стояли і стоять сиротливо на полицях книгарень добротно видані томи 

Галана, нікого не чіпають, і їх ніхто не чіпає, хіба миші. В облудній 

галаноманії проглядає намагання відвернути увагу від геноциду україн-

ської інтелігенції в тридцятих роках в соціалістичній Україні. Окрім того, 

хай буде відомо всім і кожному: в Україні вбивати письменників мають 

право тільки  комуністи, іншим зась. 

 – Як ви гадаєте, за що націоналісти вбили Галана?  

 Небезпечне питання для тих, хто історії не знає. Омелян знає історію. 

Убивство Галана ще якоюсь мірою можна пояснити і зрозуміти: 

відбувалася народна війна за незалежність, українська гералья. А Галан з 
чужого розуму підставився і поплатився. А от за що замордовано Богу 

душею винну дружину цього самого   Галана комуністами в Харкові, 
зрозуміти і пояснити важко, фактично неможливо. «Так было нада»?! 

 –Нам відомо, – напосівся на Омеляна майор Бачинський, 

перегкувшсь через стіл, – вки збираєте крилаті слова, щось нищечком 

пописуєте, робите якусь   підготовку, ведете якусь літературну роботу. 

Скажу більше. Відколи   я почав   займатися вами,  я уважно перечитав усі 
ваші тексти з того, що в нас є. Враження, знаєте, витворилося не з кращих. 

Дайте мені, Омеляне Івановичу, подивитися на теперішню вашу 

продукцію»! – суворо вимагає майор Бачинський. – Покладіть добровільно 

на цей стіл. Роззброюйтесь, Лиго! Якщо ваші твори відповідають рівневі і 
вимогам часу, ми їх опублікуємо, допоможемо вийти в світ, це в наших 

можливостях. Не вагайтесь, Лиго! 

Омелян щиро регоче, скинувши з лиця маску байдужості: що ви, 

мовляв, чіпляєтеся до мене з якимись творами – я бетоняр, без якого 

можна   обійтися. 

– Отже, ні?! Отже, не хочемо роззброюватись?! Далі стоїмо на 

позиціях самостійної соборної? 

Атож. У цьому Омелян Лига бачить своє людське   право, 

вистраждане й виношене в серці, і ніколи від нього не відмовиться, як і 
більшість українців. Омелян Лига вважає державну незалежність для 

України виходом з більшості лих. Постав хату з лободи – до чужої не веди. 

Україна просто приречена на незалежність. Аби була тільки своя держава. 
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Омелян згоден терпіти злидні, холод і голод і захищатиме її до останнього 

подиху. Що вона на підході, незалежність, Омелян відчуває всіма фібрами 

свого організму. Ось так, пане Бачинський і фірма! 

– Ви надто правильний, навіть   причепитися нема до чого, але ми 

виведемо вас на чисту воду, виводили і не таких, ми   вас розкусимо – і не 

таких розкушували! – авжеж, у тридцятих роках казалося трохи інакше:   

ви багато знаєте, пора вас розстрілювати. І розстрілювали. Або забивали 

довбнями, як у  Сандормосі, 
– Ми вам створимо такі умови – ви самі себе прокленете. Ми 

натравимо на вас простих активістів, колишніх стребків, і вони вас... Ну, 

що ви у відповідь нам заподієте? Ми знаємо кожен ваш крок. Ми маємо на 

одній вашій дільниці  чотирьох стукачів! 

– Шість, – підправив Омелян неточного майора. 

–  Треба буде – стукатимуть усі тридцять шість! Я вас викликатиму 

що другий день і   триматиму до другої ночі! Я вас... Думку про виїзд за 

кордон викиньте з голови: вам одна дорога – в тюрму! А в тюрмі ми вам 

більш не дозволимо ганяти чаї, ми вам регулюватимемо висоту стелі, щоб 

ви не забувались і занадто   не випростувались! 

– Ви   екстреміст, – висловив надто очевидну річ Омелян. 

– Так! Так! Так! – кричав, бризгаючи слиною, майор Бачинський. – Я 

екстреміст, але в хорошому розумінні цього слова! 

У країні серпа і молота можлива і така дивовижа. Можна, зокрема, 

сказати – і кажуть на кожному кроці! – без ніяковіння: так, я кат, але в 

хорошому розумінні цього слова. А правда одна – наша радянська, більше 

правд не існує. Приїхали, далі нікуди. 

– Таких, як ви, мудрагелів, усунемо, а решта... а решта піде слухняно, 

куди їй скажемо... Не рівняйте Україну до Африки: що можна африканцям, 

того   не можна українцям! Україна завжди була і буде з Росією, на цю 

тему шкода балакати... 

Навпаки, на цю тему ми балакатимемо доти, поки не стане по-

нашому. 

Хитаючись, Омелян вийшов на затоплену теплою темрявою вуличку 

Леся Мартовича. Тепер скоріше на вокзал – пішки, трамваї вже не ходять. 

До ранку перемучишся на вокзалі. На велике, майже мільйонне місто   

Омелян Лига мав лише одну родину, де його могли переночувати без 
застережень і нервового   озирання навсебіч, але на ту родину зорієнтовано 

чимало гнаних колишніх політв'язнів, тож, мабуть, не слід її 
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переобтяжувати   необов'язковими   візитами. Краще до ранку перемучуся 

на вокзалі, не первина. 

Збігло   кілька тижнів після останнього монолога  майора 

Бачинського. Монолог мав закінчитися підсумковою реплікою: він, майор 

Бачинський, більше нізащо не хоче бачити Лигу. От і гаразд, зрадів 

Омелян, збігаючи сходами, баба з воза – кобилі, безумовно, легше. 

Маючи після роботи вільних пару хвилин, Омелян радо заходив до 

Лесі, аби разом іти на автобусну зупинку. Леся Лига безмежно тішилася 

чоловіковими   відвідинами: після дванадцятирічного солом’яного   

вдівства Леся нарешті мала на кого спертися і до кого прихилитися. 

Нелегка доля в   дружин політв'язнів. Поки чоловіки караються в таборах, 

доблесні чекісти їх дружин і дітей напризволяще не залишають: їх 

проганяють з роботи, до них на кожному кроці в’знуть нахабні й підозрілі 
залицяльники. Навіть малолітніх дітей не обминали – підставляли   

спеціальних   розбезчувачів-провокаторів, щоб допровадити до дитячого 

криміналу, збити дитину на манівці, занапастити на все життя. 

Застав Омелян свою Лесю в стані крайнього  збудження: очі 
позападали, уста посиніли, руки дрібно трусилися. 

– Він тут, чекав на нас... 

–  Хто, Лесю? 

– Бачинський. 

Допомагаючи дружні одягнутись, Омелян гладив її руки, 

заспокоював: 

– Не треба хвилюватись, Лесю. Не з’їсть  же він нас. 

– Він спочатку подзвонив, мене покликали до телефону, а потім і сам 

прийшов. І почалося: він хоче нам допомогти, казав про дочку, проїї 
навчання в інституті. А потім став вимагати, щоб я віддала йому твої 
рукописи... Боже, що вони хочуть від нас?! Тримай себе в руках. Мільку, 

не зривайся, благаю тебе... 

– Ти також тримайся, не тремти. Не перший же  раз. 
– Ось, власне, не перший і не останній, мабуть. Нам вони   не 

даватимуть спокою до самої смерті. 
Омелян забирає в Лесі торбу з продуктами, парасольку, і вони 

виходять на велелюдну вуличку Словацького. Майор Бачинський тут і 
вродився. 
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– Добрий день, Омеляне Івановичу. Служба вимагає, щоб отак 

утрьох побалакали. Ходімо, будь ласка, он до тих лавочок  у скверику біля   

наукової бібліотеки. 

Омелян було шарпнувся йти до трамвайної зупинки, та Леся 

тремтячою рукою повела його вслід за Бачинським. Той упевнено вів до 

лавок біля бібліотеки імені В.Стефаника. Тієї самої,звідки кілька тижнів 

тому Омеляна, як громадянина другосортного, безцеремонно вигнали, 

позбавивши права користуватися її скарбами. Виганяючи, сказали 

приблизно таке: «У нас приміщень не вистачає для науковців, а ви ж 

бетоняр. Ідіть в обласну бібліотеку імені Галана і читайте собі на 

здоров’я». Відчуття тієї кривди не влягался досі навіть під тиском свіжих і 
болючіших кривд. 

Бідолашна Леся трусилася всім тілом. І не з лякливих же Леся Лига 

жінок, пережила кілька арештів, досі на тілі носить рубці від побоїв на 

допитах, відбула півжиття в Сибіру на заслані. І на тобі: генерал Черпак зі 
своїми майорами зумів так її зайти, вибрати такий момент для атаки, що 

бувала жінка розгубилася, втратила самовладання. Омелян чув жінчин 

трепет безпорадний, і в ньому закипав гнів, проклюнулось бажання 

кинутися на Бачинського і привселюдно відлупцювати. У бібліотечному 

скверику Бачинський розсівся на крайній лаві по-господарському. 

– Ваш чоловік, Ларисо Степанівна, поводиться всупереч правилам 

логіки. Ми ж хочемо вам допомогти – вам, вашій дочці-студентці... 
–А нашим батькам ви вже не хочете помагати? Ви вже їм допомогли 

лягти в сибірську землю! – голосно, з викликом урвав Омелян   

розпатякування готового всім покривдженим допомагати кагебіста. – А, 

може, ми вашої гуманної допомоги не заслужили? 

– Чуєте, Ларисо Степанівна, чуєте? Він отак завжди поводиться, його 

зухвальству немає меж! Він і не таке може встругнути! 

– Мільку, візьми себе в руки, – шептала крізь сльози і стогін Леся 

Лига до чоловіка. Бачинський насолоджувався розпачем Лесі: нарешті він 

знайшов уразливе місце Лиги, тому й радів злорадно. 

– Ви безсердечна, нечула і нерозсудлива людина! – таврував майор 

Бачинський Омеляна в присутності його дружини. – Вам наплювати на 

дружину і на дочку-студентку! 

– Певно, що так – мені далеко до вашої розсудливості і особливо до 

вашої сердечності. А тепер ми йдемо – в нас нема часу. До побачення. – 
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Омелян майже силоміць повів розклеєну зовсім Лесю до трамвайної 
зупинки біля головної пошти. 

–Ти справді безсердечний! – істерично схлипувала  Леся, звисаючи 

на Омеляновій руці. – Тобі справді байдуже на свою дочку. А він зараз 
піде до неї, до ректора, і її виженуть з інституту… 

– Не заводь. На нас починають звертати увагу люди, скоро ж ти 

забула, що Москва сльозам не йме віри. 

Лобова атака захлинулася. Тоді обласне управління КГБ на чолі з 
генералом Черпаком спробувало зайти Омеляна Лигу з далекого запілля, 

звіддаля, так само вельми гуманно, демократично і оригінально, по-

чекістському. Для шантажу на цей раз обрано найстаршу Лесину сестру 

Ганну – сімдесятирічну самотню бабусю. Одного дня грізною повісткою з 
погрозою примусового приводу на випадок відмови бабу Ганю покликано 

в обласне управління МВС: кагебісти люблять маскуватися під 

міліціонерів і під будь-кого завгодно. Задихану склеротичну бабу  

допитували   два стильно   зодягнені молодики, перегортали в пожовклій 

папці папірці і питалися про   випадки тридцятирічної давності. Діяло тоді 
в Україні патріотичне підпілля й одчайдушно боролося за незалежну 

державу.  Молоду  Ганну запідозрили в крамольних зв’язках і симпатіях до 

повстанців, бо серед останніх були близькі свояки. Підозріння оте 

обернулося для Ганни, старих батьків і наймолодшої Лесі 
понаддвадцятирічним засланням у Кемеровську область. По стількох літах 

органи безпеки вирішили продемонструвати винятково загострену 

пам’ятливість, найновше, вже гельсінське розуміння законності. Вони  

відверто погрожують необмеженими можливостями для повторних 

репресій за недоведені вчинки багаторічної  давнини. І все – аби насолити 

Омелянові Лизі. 
Іноді зацькованому Омелянові   починало   привиджуватися, що час   

не йде за своїми одвічними законами – іноді сповільняє плин, а іноді на 

вимогу генерала Черпака і майора Бачинського і зовсім призупиняється 

або вертається   назад. Світ ставав поганим сном. Заводили дикі танці і 
свавільні скоки примари з кирзовими пиками. Куди б Омелян не 

потикався, сподіваючись бодай натяку на розуміння   і співчуття, скрізь 

натикався на мур страху, байдужості й колючої ворожості. Звідусіль люто 

шкірилися до нього кирзові пики. Тоді здавався собі Омелян самотнім 

моряком, змитим з палуби в море, байдуже списаним з книги життя і всіма 

забутим.  
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Так-то воно так, та не зовсім, – картався Омелян з приводу власних 

халеп. – Соромся своїх шкурних потерпань, ти ж маєш у руках   чарівний 

важіль, не гіршй за Архімедів, – внутрішню свободу, здатність мислити 

категоріями вільної людини, бачити речі в їх справжньому змісті. Так, ти 

мічений судимостями на все подальше життя. Тобі уготована роль 

поштурховиська, аби всі бачили і боялись, та з цим доведеться, очевидно, 

змиритись, як миряться з вимушеною інвалідністю. Але попри все явно 

відчуваються підземні поштовхи, агонія колоса на глиняних ногах 

безупинно триває... 

... У бригаді щоранку Омеляна Лигу зустрічала захоплена Петрова 

похвальба про нові знахідки на міському смітнику. Міцним горілчаним 

перегаром обдавали навпереміну то Макс, то Соромітько, оповідаючи про 

вчорашню пиятику, – Омелян, мовляв, ніколи не вгадав, скільки вони 

вчора вп’ятьох вицмулили. А ще по-приятельському карзубою, награною 

посмішкою вітав Омеляна Іван, смертельний друг і, нікуди не дінешся, 

співукраїнець. 

Поки Омелян   боровся з кирзовими потворами, справжніми і 
уявними, в рідному «Шарашбарабашмонтажзалізобетонбуді» скоївся 

черговий скандал на тему грошей, цього огидного   пережитку капіталізму. 

Героєм скандалу на цей раз став товариш Верещинський, сам голова 

побудкому, тобто профспілковий бос «Шарашу». Поки що товариш 

Верещиський їздить з дільниці на дільницю, веде звітні збори, керує 

переобранням нового складу побудкому і воднораз роз’яснює масам 

політику партії. 
Омелян сидів позаду всіх і спостерігав за нудотним профспілковим 

фарсом. П’ять бригад ледве вмістилися в тісному вагончику. Від задухи 

нема чим дихати. Замість слухати звітну доповідь голови Верещинського 

про наші досягнення і недовиконання, робітники нишком чинили один 

одному збитки, перемовлялися, голосно позіхали, а дехто, втомлений, і 
хропів. Настрій трохи змінився  на краще, коли почалися вибори нового 

складу побудкому. Коли  ж дійшло до кандидатури Петра на члена 

правління побудкому, на сонне робітництво наче щось найшло: провели 

ошелешеного Петра одноголосо, а після зборів носили на руках і підкидали 

в повітря, мов іменинника. 

Дивний народ, зробив слушний, як завжди, висновок товариш 

Верещинський, акуратно складаючи папери в папки. Робітництво 

управління в суспільному плані, розумієте, вельми пасивне, збувається в 
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кожному конкретному випадку нахабними відмовками. На збори їх, 

розумієте, трактором не затягнеш – ідуть тільки за рахунок робочого часу 

або коли приїдеш з касиром. Виспавшись на зборах, починають розпускати 

язики, бавитися в колючі, нетактовні запитання. За такі запитання кілька 

років тому з вас би, розумієте, тільки шерсть клаптями летіла – один за 

одним загриміли б  на Колиму. Ваше щастя – не той тепер час… 

Верещинський – з того поля ягідка, що й Калінін і Чекіст, всі 
демобілізовані армійські офіцери. Калінін ухитрився упродовж року 

отримувати в свою кишеню ставку лжесторожа, оформленого за всіма 

конторськими правилами на підлеглу йому базу. Калініна прогнали тоді 
«за власним бажанням», незважаючи на поважний компромат. Чекіст – то 

чекіст, він пильнує, вишукує ворогів. Верещинський як член партбюро і 
заступник його секретаря висунувся в конторі на чільне місце. Жодні 
збори та організаційні заходи не обходилися без активної участі 
Верещинського, без його повчального «розумієте, товариші». Серед 

іншого, товариш Верещинській відав розподілом житловаї площі в 

новозбудованому домі на вулиці Топольній. Отут товариш  Верещинський 

і розперезався, і показав справжню натуру – за одержання   кімнат з 
більшою площею майже на відкрито брав хабарі і то немалі. Скандал, 

розуміється, ганьба. Але сором, звісно, не дим, очей не виїдає. Обійшлося 

знову – справу Верещинського хитро-мудро, як і у випадку з Калініним, 

затерли: не можна ж справді номенклатурного товариша, партійця, 

колишнього офіцера віддавати під суд за якихось кілька нікчемних тисяч 

хабара. Він хабарник, так, але хабарник, не забувайте, в хорошому 

розумінні цього слова, наш, радянський   хабарник. Він може ще 

знадобитися тут, в Україні, де навіть мури дишуть до влади рад 

недоброзичливо.  

Якось уранці, прийшовши на роботу, Омелян застав у вагончику 

повно збудженого галасу – бетонярі переодягалися в роби і роздражнено 

про щось сперечалися. Омелян поздоровався. 

– Часом, не знайшовся той міх з дурними гріши і не можете 

поділити? 

– Грошей тих нема і не буде! – озвався розпалено Вася Гайдамачко і 
показав очима на Панаса. – Здурів наш Опанас. Тепер маємо в бригаді вже 

двох мішігіне – Петро і Панас! 

– Не два, а три – ти забув про Соромітька. 
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–  Пішли ви всі на три букви! – ображено озвався з кута Соромітько; 

голий, в самих трусах, він ніяк не міг утрапити ногою в холошу   

брезентових штанів. 

– А що, власне, з Панасом скоїлося? Занесло сп’яна в міліцію! Свиня 

прийшла на нього? 

–У міліцію?! Сто разів гірше – жениться! 

Панас саме взувався в гумові чоботи. На німе Омелянове запитання 

Панас ствердно махнув головою: так, одружуюся, дякую за побажання. 

– Кого поздоровляти?! – зпротестував Макс. – Людину, котра заради 

кількох приємних годин у ліжку здатна малодушно зректися вистражданих 

благ цивілізації: трьох позасімейних незалежностей – думання, серця і, 
головне, кишені! 

Завдяки героїчним зусиллям Панас узувся нарешті, на бригадному 

жаргоні – отелився, полегшено зітхнув і з місця   кинувся в контратаку на 

Гайдамачка: 

– Сам ти пияк, прогульник, розтелепа, антисеміт, сіоніст, аліментник, 

ледащо і буржуазний націоналіст. Він сам оженився – йому можна, зробив 

двоє дітей – йому можна, а мені н!? 

– Він оженився – це правда, зробив першу дитину – так, але щодо 

другої дитини, то тут є певні сумніви: поки Гайдамачко гайдамачить на 

бетоні, комендант жека, де працює Настуня... 

– Ти, Юльку, язиком мели та не замелюйся, бо я і по шиї пальнути 

можу – й такий. Коли мені наступають на міхур, я стаю дурним! 

– Е, Гайдамаче, ти погано знаєш людей. Коли на те пішло, я також   

не покривджений великим розумом – одразу даю здачі! 
Панас, звісно ж, одружився. Від бригади на весілля делегували 

пропіяку зі стажем Володька Варгу. Варга виправдав покладені на нього 

сподівання – за кількістю випитого рівних йому на весіллі не знайшлося. У 

розпалі веселощів, коли молодий нахилився до молодої солодити згірклий 

настрій гостей, Володько Варга так з цього приводу розхвилювався – не 

знати й чого, що вивернув на себе і сусідів за столом миску  масного 

борщу. Ефект вийшов не до порівняння. 

На весіллі Панас ледве приволік торбу з почастунками для бригади. 

Роботу було відкладено: не поїзд – не втече. Заздалегідь умовилися 

випробувати пияцьку   спроможність Петра. У передчутті багатого і 
дармового почастунку Петро схвильовано всміхався  і не знав, куди подіти 
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руки. Наївшись і напившись – «уже мені не  йде», Петро згадав принагідно 

про свою кохану Фесю, надто давно, виявляється биту: 

– Давно казав, що виб’ю, бо вже несила терпіти її пранцюватого 

язика. 

У тому праведному намірі товариство дружно Петра заохочувало: 

– Давно пора! Обзиває Петра безголовим йолопом, трухляком 

нездалим, а   він, ідіот, мовчить і терпить! 

– Тепер годі, не буду більш терпіти! Ниньки я перерахую її ребра, 

буде мені знати! 

– Мало того, поки Петро на бетоні сходить сімома потами, до неї 
сусід вчащає. А ти, дурний Петре, годуй, одягай, виводь у люди... Та з 
такої жінки щодня обпалубку треба здирати! 

– А ти, прохвесоре, чом ся зажурив? Бог з ними – з  Панасом і 
Петром. Панасові – здоров’я і сімейного щастя, аби йому до ста літ 

хотілося і моглося. Дуже гожий у тебе, Панасе,самогон – п’єш  не 

напн’єшся... Ну, а Петро Петром, тут уже нічим не зарадиш і в аптеці не 

купиш... Я все хотів тебе поспитати, Омеляне, і зараз мені здається, 

найслушніша нагода. Ти от моїх приблизно літ, ще до сорока не 

докотилося, а вже шпакуватий, мов за цілих п’ятдесят.  Яка тута причина? 

– Ніякої особливої причини... Маю, Максе, жіночку молоду, тому й 

сивина   передчасна, – збувся Омелян жартом, бачачи, як вуха Іванові, 
немов антени   пеленгатора, в ту ж мить нашорошилися в бік Омеляна і 
Макса. Зараз Іван пересяде ближче. 

– Жінка молода – це до слова, я знаю, але ти маєш слушність, молода 

жінка може ще й як допровадити серйозного і порядного чолов’ягу і до 

сивини, і до лисини, і до горілки, і навіть до божевілля, тому-то я і 
нежонатий. До речі, я твою жіночку бачив, молодичка – дай Боже, якось на 

Словацького ви обоє йшли за під руки, немов закохані молодята. Хотів 

було зачепитись за вас, перекинутись шурпатим словом, але схаменувся 

вчасно, бо кому власне приємно мати справу з вічною п’янотою Максом? 

Прошмигнув мимо, не признався. Скажу тобі, Омеляне: твоя присутність у 

бригаді, твоя сивина передчасна діють на мене, як сто грамів коньяку, стає 

часом соромно і за себе, і за всіх нашх п’янчуг...  Ти, певно, гадаєш, раз 
рудий Макс п’є  не нап’ється , то він не знає про Воркуту і Колиму, бодай 

їх ніколи не знати! Хто тепер про це не знає, якщо йому мозок не пересох 

на каку? Хіба Петро з його смітником та ще Соромітько, «нова Людина»… 

– А що, хлопці, з Гайдамачком? Гляньте-но на нього. 
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– Що  з тобою, Василю, ходиш цілий тиждень, мов з хреста знятий? 

На тобі лиця нема! 

– Знову комендант жека до Настуні  чіпляється? – громада взялася до 

Гайдамачка. 

 – Пий, Василю, і повідай, вибалакайся перед товариством, – 

побачиш, полегшає! 

Нічого особливого з Гайдамачком не сталося. Жеківський комендант 

угамувався після останньої з ним колективної розмови, тепер Настуня і 
Василь мають з комендантом спокій... Але... У пошуках житла і постіймої 
прописки в місті, де вона суворо обмежена, Гайдамачко за посередництвом 

добрих людей напитав доброзичливу самотню   бабусю, посідачку 

просторої 
підвальної квартири неподалік площі  Постишева. За двісті рублів.  

– Не бреши, Гайдамачку, май совість, – за двісті рублів ніхто не 

схоче братись до справи... П’ятсот і ні рубля не менше! 

– Хай  буде по-вашому – за п’ятсот... 

Насправді за тисячу стара годилася дати Гайдамачкові з сім’єю  

бажаний притулок і, найцікавіше, приписати, щоб стати на чергу. 

Гадамачкова бабуся, забравши гроші, на два місяці безслідно   щезла, а 

потім, по двох місяцях, з’явилася люта,  втомлена і спита і стала ще 

вимагати грошей: сам знаєш, які менти хапуги. Їм усе мало, їм усе давай і 
давай! З запізненням Гайдамачко запідозрив недобре. Думаючи недовго, 

він ламає   на дверях бабиного підвалу замки, оселяється з сім’єю, з 
Настунею тобто і двома дітиськами, а п’яну бабу-спекулянтку посилає під 

три чорти. Після цього, власне, інциденту і завітав уперше до Гайдамачка в 

гості «мент паскудний», тобто дільничий лейтенант з блискучою під 

крокодилову шкіру папкою під пахою. Лейтенант увічливо пояснив 

присмірнілому враз   Гайдамачкові таку просту і звичайну річ, як 

існування відповідних законодавчих параграфів щодо ламання замків на 

дверях несвоїх приміщень і заселення останніх без прописки. Згідно 

перелічених увічливим лейтенантом параграфів порушника можна 

виселити і оштрафувати, можна виселити і посадити, бо, як відомо, в нас 

саджають   не тільки дерева, квіти і картоплю. Можна виселети і не 

саджати, можна обмежитися, скажімо, свинею на місце праці, залежно від 

того, як поведеться порушник. Усі подальші дні Гайдамачко дивився на 

світ Божий очима військовополоненого, єдина думка не давала йому 

спокою: скоріше б закінчилася ця немилосердна війна, без кінця і краю, 
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без правил співчуття, і без зволікань укладено було мирний договір і всіх 

полонених відпущено додому. Як же Гайдамачкові було не журитися і не 

мріяти про   портативний апарат для емісії двадцятьп’яток. І людина ж не 

дурна, з десятьма класами освіти, а так дешево і смішно потрапила в пазурі 
житловим павукам. 

Тим часом    змагання між Омеляном та Іваном тривало. Бригада про 

ці   змагання, видима річ, і гадки не мала, шкода було бригади, цих завжди 

півп’яних, але добрих у цілому телепнів: через Омеляна та Івана з їх 

засекреченим змаганням досьє бригадників на вулиці Дзержинського 

розбухнуть, наче ракова пухлина, і тиснутимуть на здоров’я довго і нудно, 

поки життя.  Кажуть, тепер у КГБ усі дані заносяться в чорний 

коп’ютерний каталог – ще гірше. 

Іван володів натренованими прийомами вести розмови, ставити 

логічні пастки, підштовхувати до небезпечних декларацій і вчинків. За 

короткий час Іван спромігся вивчити Петрові слабості, сімейний стан, 

знайомих, сусідів і так дотепно оперував роздобутими від самого Петра 

відомостями, що бідолашний туман мусив повірити, ніби Іван знав його з 
пелюшок. Незабаром Іван ухитрився заочно, з допомогою і 
посередництвом, звичайно, самого Петра, посварити його Фесю з 
сусідкою. 

Неподалік того місця, де бригада клала бетон, маячіли корпуси 

картонного комбінату. На його території горами лежала макулатура. В 

обідню пору Омелян любив погосподарювати серед макулатури, часто 

приносив у вагончик цікаві журнали і книги, приречені людською 

недбалістю на передчасну погибель. Невдовзі за Омеляном за стукацьким 

обов’язком унадився  ходити Іван, так само, як знаємо, великий книголюб. 

Що ж до Петра, то його папір цікавив тільки у вигляді грошей. 

Повернувшись одного дня з картонки з оберемком журналів, Іван 

підкликав Петра, аби подратувати виглядом півголих журнальних красунь. 

– Дай мені, Іване, спокій, – просився Петро. – Нащо мені тії баби, 

мені аби попоїсти. 

Іван уперто гортав перед Петровим носом яскраві багатобарвні 
ілюстрації, раптом відкриває між сторінками купюру в двадцять п’ять 

карбованців і злодійкувато ховає в кишеню, потім ще і ще. Експеремент з 
грішми, схованими між журнальними сторінками, повторюється день у 

день упродовж тижня. Наступного тижня Омелян застав Петра на території   
картонного комбінату на найвищій купі  макулатури. 
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– Ти що тут, Петре, робиш? 

– Аякже, аякже, «що робиш»! Та так, як і ви, шукаю грошей! 

– Тут нема   ніяких грошей, Петре. 

– Кажіть, кажіть! Я сам бачив, як той Іван з Новояворівська знайшов 

раз сто рублів! 

– Бог з тобою, чоловіче, щукай собі гроші, бажаю успіху. 

Іноді впень задурманеному Петрові для заохочення підкидають 

кілька заяложених карбованців. Він пожадливо хапає їх і ховає в кишеню. 

Петро надіється здибати колись значно більш. У пошуках примарних 

грошей Петро   змарнів, утратив добродушність. У підступи проти Петра 

залучив  Іван усю бригаду, за винятком хіба що Омеляна. Болем Омелянові 
сходило серце – за Петра, за бригаду. За Івана також, бо він, стукач, 

продажна душа, міні-Юда, так само був неминучим продуктом і жертвою 

воднораз системи кирзових пик. 

Верхом Іванових провокацій проти Петра був фокус з нагрудними 

значками «Победитедлю в социалистическом соревновании». Значки дуже 

гарно зроблені з блискучого посрібленого металу. Приніс їх Іван цілу  

жменю, щоб бригаді і собі на втіху подерти лаха з Петра. Як досвічений 

провокатор, який відбув не один спеціальний   шпигунський інструктаж. 

Іван передовсім намагається приспати Петрове недовір’я, розвіяти 

настороженість, підсунути фальшивку з несподіваного боку. Спокусливо 

блискучі значки Іван непомітно кладе в довгу тридюймову трубу, щоб 

несучи її на плечі повз Петра, ніби випадково висипати значки Петрові під 

ноги. 

Відреагував Петро блискавично – на оманливо яскраві блискітки 

кинувся, як кидається квочка на захист загрожених курчат. Позбирав   

тремтячими руками, сховав похапцем до кишені. Позирав навколо з 
погрозою: не підходьте, мовляв, не дамся. 

– Що то було, Петре? 

– Мабуть золото, я бачив, як блищало. Правда ж, Петре, золото? 

– Медалі якісь, мені б парочку на зуби... 

– Покажи, Петре, чого ти, як мала дитина, що не даси – ховаєш! 

– Ні – твердо відповів не на жарт схвильований Петро. – Не все Іван 

та Іван, тепер пощастило мені – перший раз у житті. 
Не дочекавшись кінця робочої зміни, Петро подався  до міста – 

реалізовувати своє давно сподіване щастя. 
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КОМАНДА  І  КРАЛЯ 

Узвичаїлося з часом, увійшло в сталу норму: коли вагон заван-

тажиться   людьми і поїзд вирушить у далекий рейс і повз гратовані вікна 

вагону замигають і попливуть прощально   передмістя столичні,   вільні від 

чергування конвоїри йдуть охоче в офіцерське купе перед насуплені очі 
начальника конвойної команди лейтенанта Хахуріна на майже ритуальне 

обмивання етапу. Обмінювалося   заразом враженнями   про товар, про 

краль насамперед, про мужиків та забивалося чергу на класову до них   

зненависть. Звичай такий виробився в конвойної команда лейтенанта 

Хахуріна. 

Далеку дорогу першим окропив Симонов, найстарший в команді 
солдат, дєд-прадєд,   Симонов промовив традиційне в таких випадках «Х!» 

і вправно перекинув до рота по вінця наповнений   стакан-гранчак. Не 

звертаючи уваги на перекуску, розкладену на газеті «Правда», Симонов 

запопав зі стоса формулярів конверт кольору коричневої глини з 
подвійним, в анфас і в профіль, жіночим знімком 

– Таки  вона, саме під мене! – хмикнув вдоволено Симонов, 

углядаючись у подвійний знімок на конверті . – Хто ж ти така, небого, а? У 

натурі старша, ніж на фото виглядаєш, на слідстві постаріла мабуть – там, 

звичайно, не помолодієш! Само собою, неросіянка, чорна надто і ніс 

гачкуватий, певно з Кавказу, звірючка. 

На той час командир конвойної команди лейтенант Хахурін устиг 
формуляри етапованих в’язнів  належно вивчити і поскладати відповідно 

до висадки з вагона. Лейтенант іронічно в самовпевнену пику Симонову 

реготнув: 

– Мельцер Мая   Ааронівна. Жидівка, Симонов! 

У купе запала мовчанка, готова вибухнути на адресу Симонова 

глузливим   сміхом. 

– І чудово, що жидівка, жидівки, скільки ось їжджу, в мене ще не 

бую. Мені, товаришу лейтенанте, і ви всі, салаги, аби добре лягала, а все 

решта до лампочки! – відчикрижив погрозливо Симонов. Непорозуміння 

на тому вичерпалося. 
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– А ось ця блондиночка пухнастенька – що там пак про неї   
нашкрябано? 

– Ти, Іванов, наче відучора замужем –  спочатку, як належиться, 

випий за щасливу дорогу, а тоді і про твою кралю пухнастеньку 

побалакаємо! – відчитав Іванова за порушення протоколу лейтенант  

Хахурін. 

Іванов   випив слухняно. 

– А прізвище в  неї, йой, не витримаю! – вигукнув Хахурін, – А – де 

– ле   Вер-зяц-кі-ю-те!!!  З Литви, Іванов! 

– Я давно запримітив: самі литовки – баби, як баби, а прізвища в них, 

наче умисне, щоб язик поламати. Усе не так, як у людей, усе – щоб 

бідолашному росіянинові було незручно! – обурювався  Сидоров, хоч 

ішлося не про його кралю. 

–  І все ж Аделька – ніштяк: молоденька, біленька, рум’яненька  і ще, 

здається, не теє, не торкана... – вихваляв свій вибір єфрейтор Іванов. 

Походження, сімейний стан, судимість кралі, термін її ув’язнення, її 
минуле і майбутнє загалом, куцо розписане на передній стороні тюремного 

формуляра, Іванова та його веселу братву не цікавило, бо ж, скажіть, 

навіщо воно їм? Ніштяк Аделька – молоденька, пухнастенька, білесенька, 

цілком у класовій розборці придатна, а на все інша, за звичаєм, наплювати, 

все інше – її власний клопіт. 

– А ти, Сидоров, яку? 

Товариш Сидоров спорожнив ритуальний гранчак, закусив 

пригорщами тюльки, тоді без поспіху взявся перебирати грубі і тонкі 
конверти з подвійними знімками – шукав, приглядався. 

– Ти не англійську  принцесу шукаєш? 

– Ні. Ця повія з першого, сказати можна, погляду. Не лежить до неї 
душа. Ця занадто товста, мов копиця сіна. А ця знову худюща, за скіпку 

тонша, на вогні зотліє... Ага, ось де ти сховалася, така вона:   станочок – 

друга тобі Уланова, я вже запримітив, око в мене на цей рахунок   

вправне…– Сидоров з удаваною жагою цмокнув губами до знімка 

обраниці, і за це конвойне розвеселе товариство, досить уже набухане, 

обдарувало його масним змовницьким смішком. 

– Ось її дані, Сидоров, – залюбки підказав Хахурін, – 

розшифрувавши за мить нерозбірливі   написи під подвійним знімком, – От 

чудасія, ні, ви тільки послухайте, яке в неї прізвище  Си-до-рен-ко Вікторія 

Іванівна. Тридцять п’ять  рочків  – вже стара. Термін – мала катушка, 
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відбула половину. Схоже, їздила на переслідство. Хох-лушка з Києва, 

Сидоров! 

– Який, химерний збіг , навіть   прізвища схожі! 
– Схожі то схожі, але відомо з історії – Сидорови завжди були і 

будуть зверху над різними там Сидоренками та Сидораускасами! 

– Ну, а ти, старшой, сам яку?  

 Власне розподіл і закріплення краль для класової з ними ненависті 
завжди починається з начальника команди Хахуріна, це  його неподільне 

право   пахана першим вибирати найвродливішу, наймолодшу, одну або й 

дві, або й більше – відповідно до класової снаги, дорога бо далека, мало не 

через Сибір увесь, часу вистачить і на службу батьківщині соціалістичній, і 
на класову зненависть до краль, і на все таке інше. Часу в нас навалом. І 
час, товариші, працює на нас. 

– Казав я вже не раз, скажу і зараз: усі ви, шпано блатна, в бабах не 

петраєте аніскілечки! 

Зі стоса жіночих формулярів, десь з-під самого низу, Хахурін 

видобув тонесенький конвертик з обов’язковим  подвійним знімком в 

анфас і в профіль, помахав ним перед блудливими мармизами команди.                                                      

– У цій   колоді козирною має бути ось ця дзвінкова краля – саме під 

мій туз! Хто проти? Одноголосо! 

Тюремний кагебешний фотограф схопив на плівку молоденьке 

дівчатко з великими, вщерть налитими  непідробним  смутком  очима. 

– Пхе, школярка! – висловив лейтенантові дружнє несхвалення 

Сидоров. З її портфеля виглядав підручник з фізики для десятого класу. – 

Мені й подумалося: вже, мабуть, чекістам дорослих  мало, вже до школярів 

заповзялися, мерзотники. 

– Е, Сидоров, не кажи! Має наш батя слушність: така школярочка 

може догодити краще за дорослу. 

– Ще візьме та й рознюняється в обіймах, мама, мовляв, заказала... 

Ото сміхота! 

– Нічого, понюняє та й втішиться – такий у цього   кодла закон, 

знаємо їх не від сьогодні! 
– А що пише про цю кралю ксива? 

З написаного на формулярі Хахурін переказав з п’ятого на десяте: 

Мельник Ліксандра, шішнадцять рочків, несуджена. З Западенції. 
Спроваджується на безтермінове комендантське спецпоселення. Станція 

висадки… 
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– Отакої, націоналістка, виходить! Теперка в КГБ мода на бандерів: 

без розбору старих і малих гребуть у  Сибір – туди їм і  дорога, там, певно 

ж, місця вистачить усім! – упевнено мовив Сидоров, чиє завжди мало бути 

зверху; завдяки великому  вмінню правити понти, був Сидоров у 

конвойній команді за культорга. – Але я не про те, я ось про що. Наш 

пахан, кориші, востаннє також упадає за неросіянами, бо, кажучи між 

нами, кози не корови, а хохли не росіяни. У чому тута, товаришу 

лейтенанте, якщо не секрет, річ? А? 

Лейтенант ображено посміхався. Воно так буває завжди: сьорбне 

пацан раз-другий «Столичної», і вже йому  привиджується сп’яна, наче 

його устами глагалить верховний указ, і на все йому, пацану, начхати. 

– І правильно! – вступився за начальника Іванов, беручись укотре за 

гранчак і наразі не п’яніючи. – Якщо вже інтернаціоналізм, а ми, братва, як 

відомо, інтернаціоналісти в дошку, так значить, щоб у всьому 

інтернаціоналізм і на ділі, головне на ділі, товариші конвоїри, а не тільки 

на словах. Я вважаю, товариші конвоїри, наш культорг Сидоров 

культмасову роботу в команді добряче запоров... 

– От і ставай культоргом, нічого шестерити начальнику, тухтач ти 

несогірший! – огризнувся   Сидоров. 

Назрівала буча. І нехай собі пацани трохи почубляться. Зате спільна 

справа виграє. А від цього Сидорова, скільки його знається, все відгонить 

трухлим троцькізмом... 

… Сотні рейсів-етапів відбігла команда Хахуріна до порту Находка 

на Тихому  океані – туди і в зворотному напрямку. Безліч в’язнів, 

суджених за всіма принаявними в кодексах союзних республік статтями, 

всіх мастей і національностей, росіян і, головно, неросіян –  проїхали в 

Хахурінському вагоні до місць остаточного упокорення. Якщо на схід, 

Хахурін віз переповнений, напханий напхом вагон, то зі сходу вертався 

майже впорожні, хоч би тобі одна заваляща краля трапилася для 

підтримання на належному рівні класової зненависті. 
Серед сотень таких самих команд, що вздовж і впоперек невтомно 

міряють країну Рад, команда Хахуріна славилася  командною здруженістю, 

войовничим  

патріотизмом, духом  та, розуміється, класовим підходом до справи. 

– А ти, фраєре, яку? – нерівною помітно мовою допитувався Хахурін 

у салаги Петрова! За звичаєм усіх салаг, Петров ще не зовсім до обов’язків 

і ролі у конвойному вагоні призвичаївся, кривився гордовито і задавався 
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над міру. – Щось ви, розтуди вашу неперетуди, перебірливими надто 

стали! Нажерлися вже?! Наїлися?! Давай їм, бачите, тільки молоденьких, 

тільки нетраханих. Уже нацменки їм, бачите, остогидли, вже їм росіянок 

забаглося! А х... тачку   не хо?!! –  на цілий вагон розходився  Хахурін, 

гримаючи кулаком по столу, тож аби вгамувати несподіваний 

начальницький гнів, Іванов підніс Хахуріну просто до рота ще один 

повний гранчак. Випивши невміло,лейтенант перестав бешкетувати. І 
подобрішав. 

– Нема куди квапитись, зрештою, – примирливо мовив Хахурін. – 

Чекісти, так їх перетак, нам на втіху наловлять розмаїтих  і силу-силенну, 

кожному стане по десять і по сто! Бляха буду, коли брешу! З цього місця   

мені не зійти! 

Ще один транссибірський етап, як і всі попередні етапи, розпочався 

нормально: отож згідно правил, писаних і неписаних. Окроплено його 

рясно, – за винятком чергових, решта команди   на ногах трималася ледве. 

Поїзд звично летів уперед – машиністи тепловозів справу свою знали 

круто. А щодо краль, то їх справді вистачало кожному конвоїрові ще й 

залишалося на другий і на третій і на енний раз.  Були б лише класова хіть і 
снага. 

Мельник Леся, школярка-десятикласниця з України, дівчисько з 
великими  очиськами і з підручниками для десятого класу в портфелі 
вхитрилася припасти до вподоби самому лейтенантові, начальнику 

конвойної команди, великому знавцеві класових відносин у етапному 

вагоні, і стала відтепер об’єктом його жагучої, готової повсякчас до 

практичного   застосування класової зненависті. Ненавидячи ворогів, 

справжніх і несправжніх, переважно липових, возячи їх у далекі тайгові і 
тундрові   задротовані закапелки, начальник конвойної команди вістря 

невичерпної, вічно   молодої класової зненависті спрямував виключно 

проти   ув’язнених жінок-ворогинь. Уважалося, що більше Хахурін та його 

команда ненавиділи   їх класово, то більше дошкульних поразок і втрат 

завдавала класовим ворогам у світовому масштабі і в такий спосіб 

відчутно наближали світле майбутнє. У команди Хахуріна напохваті навіть 

окремий девіз був: трахаю класово націоналістку буржуазну – трахаю в 

цілому буржуазний націоналізм, український передовсім, найбільш 

росіянам ворожий і шкідливий. 

Обраних для персональної класової зненависті жінок-полонянок 

конвоїри іменували не за питомим, по народженні одержаним ім’ям-
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прізвищем,  записаним у документах, а за блатним звичаєм, на прізвище 

конвоїра-ненависника. Через те тимчасово ізольована громадянка   

Мельник Леся, гарненька оката школярочка а України, почула одного дня 

в туалеті чудне і незрозуміле звертання конвоїра на свою адресу: 

–  Ну, ти, Хахурінська   крале, мерщій: ворушися! 

–  Нічия я не краля, – здолавши подив, гідно відповіла Леся. 

– Розмови!!! 

Опинившись у туалеті, краля Хахуріна стенала плечима, зітхала, не 

знала, що робити: сечовий міхур лускав від переповнення, та в тюремному 

вічку дверей туалету безпомильно вгадувалося конвоїрове підглядування. 

Знічев’я Леся задивилася на своє відображення в бляклому склі дзеркала. 

Покаліченими в брудних бинтах пальцями провела   по чолі, по недбало 

зачесаному буйному волоссі, зазирнула сама собі в очі, дивуючись: «Я це 

чи не я?» На тому двері туалета раптово відчинилися, на порозі стовбичив 

розлючений  конвоїр: 

– Ось що, Хахурінська крале, по дзеркалах розглядатися  нічого: тобі 
воно ні до чого! Ставай: ось на раковину, розвантажуйся – раз-два-три і 
гайда в камеру! Зрозуміло? 

Що власне в цій смаркулі вподобалося лейтенантові? – сердився 

Сидоров. Сам він накипілу й вибуявілу в собі класову непримиренність 

спрямовував здебільшого проти краль старших віком, бо в кожного своя 

методологія в такій важливій суспільній справі, як класова боротьба. 

Сидоров з незрозумілою для самого себе люттю гримнув туалетними 

дверима і відвернувся до зафарбованого вікна: бач, страшенно цікаво 

дивитись, коли вона випорожнюється 

Упродовж: перших двох діб, поки поїзд долав західне Приуралля, 

сам Урал, прибирали у вагоні Хахуріна жінки з інших камер. Мужчин - 

в’язнів   на прибирання не ставили, хіба коли не було жінок, але ув’язнені 
жінки на рівні з чоловіками були завжди і скрізь. Десь третього дня з 
Лесиної камери на прибирання покликано Віку Сидоренко, краянку з 
Києва. Ув’язнена, як сама казала, за довгий  язик, Віка встигла по таборах 

за п’ять  довжелезних сибірських років утратити непомітно і молодість, і 
мову рідну, і чимало-чимало інших загальнонаціональних і 
загальнолюдських прикмет і набратися ходових у зонах неприродних 

замінників, від яких у юної Мельник Лесі, незважаючи на земляцтво, а 

майже завдяки земляцтву, голова обертом ходила  і щоки палив   

рум’янець  сорому й огиди. У камеру з прибирання  Віка принесла 
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щасливу втому, майже втіху, ніби на прибиранні стрінула випадково 

когось з рідні. Ущасливлену невідомо як і чим Віку Сидоренко незабаром 

виведено «з речами» в коридор і висаджено з вагона, тобто передано на 

невеликій серед тайги станції зустрічному конвоєводі для 

перепровадження на призначене місце. Постоявши належні хвилини, потяг 
погуркотів далі на схід.  

Приглушено, в такт перестукові  коліс, вистукують серця в’язнів. 

Снуються одноманітні думи, б’ються перев’язаними   крилами об залізні 
стіни рухомої тюрми:  скоріше б припинилися ці покути етапні, скоріше б 

ця мука закінчилася. А на другому боці грат, у коридорчику караульному, 

чатує недремний конвой, гнівно випереджує зітхання навіть мимовільне, – 

нічого тут, мовляв, зітхати, от заїдете   в зону – в зоні і назітхаєтесь 

удосталь, а   тут сиди і не вертухайся. Бо затямте собі: жартувати конвой 

не вміє, не любить і, головне, не хоче. 

З острахом ловила на собі Мельник Леся холодний з недобрими 

блисками погляд рудого офіцера. Жоден мужчина не опікав дотепер 

дівчину-школярку таким  одверто хтивим загребущим зирком. Від 

офіцерового нахабного приглядання огортав холод, і Леся злякано 

тулилась   то до Аделі Верзяцкіюте, то до Маї Мельцер, товаришок по 

камері. Хахурін між тим буденно прицілювався до чергової кралі, 
вимірював глибину і силу закоренілої в собі класової до неї ворожості, 
тішачись собою вдоволено: снаги, товариші, вистачає! 

З України, так, так, – думав про кралю Хахурін і, скільки б разів не 

проходив по караульному коридорі, все стишував ходу  і впивався в кралю 

очицями крізь грати. – Якимось чином посвоячена з тамтешніми подіями, 

раз їде до Сибіру на комендантське спецпоселення. Там у них, в Україні,   
Західній особливо, стріляють кущі, стріляють   хати і стайні, навіть мітли 

стріляють частіш, ніж передбачено ленінсько-сталінською теорією. Не дай 

і не доведи бог накликати туди призначення! Ні, перепрошую вельми, – 

нам, татарам, і на колесах незле. Наше завдання – вдосконалення класових 

відносин з ворожими   елементами... 

У   припущеннях щодо кралі Хахурін майже не помилявся. Ще б пак, 

ким заповнені тюрми і концтабори від Берестя до Магадана? Кого після 

великої вітчизняної возять з України цілими ешалонами і ніяк не 

перевозять конвойні команди у всіх можливих і неможливих напрямках? 

Химерні проте людиська – ці націоналісти буржуазні: за якусь там 

примарну неньку сотнями тисяч пруть під кулемети і гранати, йдуть без 
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вороття в тайгу і тундру освоювати для матушки Росії Сибір! Ще б 

індонезійці чи в'єтнамці, чи ще там хто – можна б іще збагнути, а то ж 

наші власні, історично нам, росіянам, на послуги призначені хохли Одвічні 
квачі й мазниці, а такі, бачиш, високі претензії державні, отетеріти можна! 

Біда в тому тільки, що   через нез’ясовані  причини, а точніше, між нами 

кажучи, через наш прикрий російський недогляд розплодилося їх надто 

багато – б’єш  їх, давиш, тлумиш, як умієш, мориш голодом, злиднями, 

класово їх до нудотного несхочу ненавидиш, возиш їх – уже й місця на них 

бракне, а вони, наче на зло, лізуть і лізуть, немов мурашня, пхають 

галущані макітри в м’ясорубку кагебешну, і кінця-краю тому всьому не 

видно, аж самим набридло, бо скільки можна?! Зовсім з ними не те, що з 
кавказцями, – тих у два-три ешелони загнав, запломбував та й повіз, і нема 

тобі не те що самостійної, але й автономна назавжди накрилась. 

Хахурін заскреготів по вузькому офіцерському купе хромовими, до 

блиску начищеними чобітьми. 

А ось ти, заблукана ярочко, дрібна трісочко в тому безжальному 

всесоюзному   рубанні дров, – подумки  розмовляв Хахурін   зі своєю 

кралею, тішачись її полохливістю дитячою і по-своєму їй навіть 

співчуваючи, – скоштуєш класової виучки саме лейтенанта Хахуріна, раз 
тебе доля-недоля закинула до нього у вагон. Та й врешті-решт, хіба не 

однаково для світової революції, хто тебе братиме першим – я чи хто 

інший? Однаково візьмуть і дозволу не питатимуть. Ні, не проґавлять 

пацани такої нагоди.  Будеш потім крізь життя, скільки там його тобі 
відміряно, згадувати беручкого лейтенанта, котрий навчив тебе   

поцінювати секрети класових відносин у момент, коли світ почав тобі 
здаватись надто суворим і жорстоким... 

Леся Мельник втомлено слухала біг поїзда. З шаленим бігом поїзда в 

невідоме втікає її життя – даленіє, обертається на солодкий спогад родина, 

хата батьківська, школа, однокласники. І сама Леся колишня – чиста, 

безтурботна, довірлива на відміну від   Лесі теперішньої, зболеної, 
зневіреної, приголомшеної справжнім обличчям світу. Спогади не 

відстають від поїзда. Найперше наздоганяє поїзд і зазирає крізь грати в 

камеру Лесина тюремна хвороба-причепа, здатна   будь-коли заповзятися 

до своєї жертви, вимучити її час   від часу до повної знемоги. За кожним 

необережним рухом спалахував досі непригоєний   біль у грудях, 

потовчених, професійними ударами на допитах. Пекли покалічені пальці 
на руках. Судомили носками чобіт не раз ціловані коліна. Важке розмаїття 
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болю, морального і фізичного, розтроюджував недобрий погляд 

конвойного офіцера. 

Жене собі з тюремним наприкінці вагоном поїзд по убілених зимою 

просторах. З шаленого бігу поїзда нема кому дивуватися, нема кому 

питати   спантеличено і зацікавлено: куди тебе несе, яка  твоя кінцева   

станція, швидкий поїзде? Обіч шляху залізного – тайга непроглядна, 

наскрізь промерзла й заметена пургами, холодні кам’яні гори, степи 

безкраї з ледве помітними ознаками людського побуту. Зрідка здибаються 

невеликі, в два-три будиночки барачного взірця, запорошені снігом 

станційки з людом, до всього, здається, призвичаєним, байдужим, з 
відсутніми, схованими поглядами. 

На одній такій станційці, не поміченій на жодній карті, вже за 

Іртишем вагон   лейтенанта Хахуріна з дотриманням   конвойних правил 

приймав партію в’язнів  для дальшого етапування. З якоїсь причини 

начальство гулагівське вирішило кілька сотен в’язнів перевести з одного 

далекого табору в ще дальший. Стався, можливо, страйк – тоді за хліб і за 

людське поводження страйкували мало не всі концентраційні зони, 

переважно з кривавим кулеметно-танковим  фіналом. Можливо, виникла 

на іншій табірній трасі пильніша потреба в дармових руках. У вагоні 
залунали впереміж найпоширеніші в гулазі мови литовська, українська, 

латиська, естонська. Нові етапники змарнували либонь не один тяжкий рік 

на табірній баланді, тим-то поводилися невимушено, розковано. Таких не 

змусиш конвоїрським гриманням замовкнути полохливо – де там: 

регочуть, з камери в камеру перегукуються, до конвою звертаються 

запанібрата. І конвой   терпів: усіх у карцер не пересадиш. 

Поїзд   поцокотів далі. Настала немила потреба котрійсь  з етапниць 

ставати на прибирання, ніщо бо не могло порушити наркомівський 

порядок у тюремному вагоні. Вибір конвоїрів на цей раз зупинився на Маї 
Мельцер, Лесеній сусідці по камері, вродливій чорноволосій жінці, 
судженій, подумати лишень, – за злочинне бажання виїхати на проживання 

до капіталістичної держави Ізраїль. Виклик на прибирання нікого не 

здивував і менш за все саму Маю Мельцер: неприємна, до певної міри 

принизлива повинність, що й казати, але, якщо спокійно, без дратування 

зважити, треба ж комусь дотримати порядку, навести марафет, адже 

чистота – запорука здоров’я і конвоїрів, і в’язнів. Дехто з етапованих 

уголос мріяв про роботу, щоб при ній трохи розім’ятися, розворушитися, 

бо від того з доби на добу сидіння або лежання 
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безперервного на твердих нарах дошкульно судомлять боки. 

Поїзд жене собі та жене. Зупиняється лише зрідка після довжелезних 

залізничних відтинків. Конвоїри тоді метушаться в коридорі, когось 

виводять, зсаджують з вагона – комусь, очевидно, етап закінчився, хтось 

приїхав за призначенням. Або когось конвоїри приймають у вагон. За 

хвилину нового етапника разом з його безглуздим   сидором силоміць 

заштовхують у давно   переповнену камеру, і от він, новий етапник, ще не 

оговтавшись, уже розповідає спраглим на новини аборигенам, хто він і 
звідки і що на їхній трасі табірній чувати доброго, які кружляють параші 
щодо амністії чи якого там полегшення. А буває часом інак, буває часом 

так, що в камеру до політичних, до п’ятдесят восьмої статті, конвой 

підсаджує блатняка-законника або верткого і нахабного шурика-шустряка, 

аби «фашистам», політичним тобто, допекти, показати кузькину маму або 

й просто для сміху. Злодюга починає в камері задаватись, качати мужикам 

права, зазіхати врешті на речову мізерію в’язнів. Колись зусебіч зацьковані 
мужики терпіли знущання – тепер дружно товчуть харцизяк, проганяють 

від себе, і конвой мусить їх забирати геть. 

Надвечірньої години в одної з чоловічих камер журавлинно озвалася 

гітара. Рядовий Петров, коридорний на той час черговий, розігнався, було, 

забороняти гітару і спів, бо й чому, власне, не заборонити, коли є таке 

ваговите і для   конвоїрського   самопочуття приємне  право забороняти, 

що б не було, – тут вам, затямте раз і назавжди, не клуб, не пікнік і не 

весілля, то ж негайно припиніть неподобство. Конвоїрська психологія радо 

толерує сльози і чорну розпач в’язнів і не терпить   веселощів. Саме тоді   
навпроти Лесиної камери стовбичив лейтенант Хахурін.  Він зупинив не в 

міру запопадливого до заборон Петрова: 

– Нехай собі побавляться… 

– Ну, раз нехай, то нехай, начальству видніше, – ображено погодився 

Петров, позбавлений такої чудової   нагоди сказати ворогам народу зайвий 

раз «забороняється!» або «припиніть!» З власного офіцерською купе 

Хахурін вийшов згідно протоколу прибирання: в офіцерському купе, 

найбільш віддаленому від камер   з ув’язненими, рядовий Симонов саме   

допомагав своїй кралі, етапованій Мельцер, порядкувати, піддаючи кралю 

при тій нагоді сеансові цілком заслуженої та історично зумовленої 
класової ненависті. 

Пальці гітариста вперто шукали і таж віднаходили потрібні тони, 

видобували з інструмента дедалі стрункіші фрази, з безладного курликання 
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раптом проступила проста, велична, щемлива мелодія. Леся знала цю 

пісню. 

Літо проминуло, листя пожовтіло – 

У повстанця молодого  серце заболіло … 

 

Леся, немов у сні, чула повернення чорноволосої Маї з прибирання. 

Повстанець, ясна річ, загинув, більшість з них погинула – в безперервних 

боях, від ран, у полоні на допитах, під вишаком або на каторзі під кулями 

конвоїрів чи під ножами блатних. 

Мая Мельцер затулила розпашіле обличчя руками. Копиця її 
пишного, зчорна лискучого розкуйовдженого волосся здригалася раз у  

раз, – схоже, Мая відчайдушно тамувала в собі ридання, до глибини душі 
чимось уражена. За півгодини Мельцер зсадили на якійсь сибірській 

станції, куди її в гулагівському управлінні призначено було на покути. 

Поїзд полетів далі на схід. 

Чим далі частіше Мельник Леся перехоплює на собі блудливі баньки   

офіцера. 

– Він тільки на тебе дивиться, я давно помітила, ти йому 

вподобалася, – мовила з сумною посмішкою до Лесі невмілою російською 

мовою її сусідка по камері литовка Аделе Верзяцкіюте, дівчина тих самих 

літ, що і Леся. – У разі чого, кричи. Хай тільки крануть мене пальцем, 

репетуватиму – у Вільнюсі почують!.. 

Можливо й почують, як не почути. І у Вільнюсі, і в Києві, і ще далі. 
Але одні, ті що спровадили вас до Хахуріна на класові порахунки, честь і 
совість доби, з люттю чужинців загорлають на зойки з гратованих камер: 

«Розпий їх, так їм і треба, ніякої пощади зухвалим політиканам!» Інші, 
несвідомі, совки, таких чи не найбільше, таки почують, але навряд чи 

зрозуміють, про що ідеться,   а може  не повірять власним вухам, таке вже 

було і не раз. Ще інші, найрозсудливіші, найрозумніші, і почують і 
зрозуміють, але мудро затулять пальцями вуха, аби не обтяжувати слух 

чиїмось там воланнями, бо кожному на цьому світі відміряно своє – що 

посієш, те і пожнеш. 

Останні сотні кілометрів перед висадкою Мельник Лесі, і треба ж, 

збігаються в часі з черговим у вагоні прибиранням: команда Хахуріна 

вдалася, як знаємо, великою поборницею санітарії. 
Леся мала прибрати в туалеті, і без її прибирання чистому, потім – у 

черговому коридорі вздовж гратованих камер. І ще – в побутових 
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конвоїрських купе. Крок у крок за Лесею наглядав єфрейтор Іванов, права 

рука Хахуріна, і казав, по-командирському що, як і де робити. 

– Цією ось шматою протреш тут і тут. Долівку драїтимеш цією 

другою шматою. Зрозуміло? – навчаючи, Іванов намагався ліктем, 

ненароком ніби, торкнутися   Лесених грудей. Леся обурилася: груди  в неї 
не терпіли жодного дотику ще від слідчих, вельми гуманних стусанів та й 

яка серйозна дівчина дозволить будь-кому, поготів конвоїрові, ні з того ні з 
сього бавитися своїми грудьми? Тому, ухиляючись від образливої зухвалої 
ласки, школярка-бранка погрозила нахабному   залицяльнику мокрою 

шматою: ось побачиш, нечемо,   не подивлюся на твоє єфрейторське 

личко, вперіщу просто межі очі, знатимеш тоді, як чинити збитки порядній 

дівчині. 
Поки юна прибиральниця порядкувала в туалеті, Іванов поглядом 

знавця обмацував оціночно її струнку   фігурку. 

– Ти хохлушка? 

– Ні, я українка, – задихано відповіла Леся, не надаючи наразі 
значення конвоїровій   термінології. Аж не вірилося, щоб при нашому 

інтернаціоналізмі та при нашому свояцтві етнічному – з єдиної, аякже, 

колиски вийшли, – можна було отак безцеремонно, на кожному кроці, ні з 
чим і ні з ким не рахуючись. 

– Е, ні, по-моєму, ти все ж хохлушка та ще й на додачу бандерівка! – 

дражнився єфрейтор Іванов, ошкиряючи в усмішці вдоволено жовті зуби. 

Він, річ очевидна, вважав, що своїми, на диво, вишуканими манерами і 
дотепами справляв кралі Хахуріна неабияку  ласку і приємність. 

– А по-моєму, ти москаль!  – у тон Іванову кинула Леся, орудуючи 

шматою, і також усміхнулася, ніби на підтвердження того, що цей обмін 

образами не   слід трактувати надто серйозно. 

– Брешеш, я росіянин!  

– А я українка! 

– Розмови!!! 

У туалеті запанувала ідеальна частота, можна б найприскіпливішій   

санкомісії здавати. Іванов звелів тоді протерти долівку коридора   вздовж 

вагона, і Леся, сходячи нездоровим потом; терла. Терла Леся, а в голові 
стугоніло і коливалося, серце не знаходило собі місця в грудях. Боже, як 

хотілося мерщій упорати цю брудну, осоружну роботу, опинитися в 

камері, впасти на лавку, спертися спиною на стіну і трохи очуняти, 

заспокоїтись. Леся навічно боялася тюремної недуги. Здобула її на 
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слідстві, коли з Лесі ніч у ніч вибивали   компромат і товкли беззахисну, як 

хотіли й уміли. Прокидаючись з важкого забуття, Леся не могла попервах 

утямити, коли і яким чином зі слідчого кабінету потрапила до тюремної 
камери, – її непритомну своїм звичаєм переносили наглядачі. 

Кортіло зазирнути в кожну відгороджену ґратами камеру, звідки 

пашіла людська задуха, лунали приглушені голоси, кашель, сміх, 

божкання. Хотілося з тими людьми, братами і посестрами   по неволі, 
принаймні поздороватися, але поруч тупим попередженням сіріли кирзаки   

конвоїра. 

– Не йди до них у камеру, дитино, не йди, кажу тобі, не йди! – старий 

бородатий в’язень з крайньої камери ще про щось мовив, та Леся через 
хворобливий стан і підліткову недосвідченість  нічогісінько не втямила, а 

тут миттю оговтався конвоїр, і між бородатим в’язнем і конвоїром 

спалахнула брутальна   сварка, рясно засмачена нечуваною лайкою, від 

якої дівчину-школярку ще більше  знудило. 

– Згасни враз, старий провокаторе, або я зараз роги тобі поламаю! – 

гримів Іванов до старого   в’язня, відводячи Лесю подалі від його камери. 

Доки Леся порядкувала в солдатських купе, їх мешканці, солдати, з 
картами в руках здогадливо виходили в коридорчик, щоб не заваджати в 

прибиранні. 
–  Ти хахаля на волі мала? – допитувався в Лесі її невідступний 

конвоїр.                                          

  – Не мала, а маю! – відповіла роздратовано Леся причіпливому 

охоронцеві. 
– Матимеш хіба незабаром, не сумніваюся! – образився і собі 

єфрейтор Іванов. 

– Не твоя справа! 

– Як ти взагалі розмовляєш з начальством?! – визвірився до дівчини-

полонянки конвоїр, і тут він спробував знову дістатися до  її грудей, але 

вчасно   дістав мокрою шматою  по руці.                                 
– І ще тут прибери, – наказав Іванов, відчиняючи ще одні двері. Сам 

Іванов залишився за тими   дверима. 

З відром та мокрим   ганчір’ям у руках Леся опинилася у вузенькому 

купе з одним спальним місцем, з невеликим сейфом-тумбою, з  відкритим 

гардеробом – на гачках висіли шинель і китель з лейтенантськими 

погонами. Посередині стояв сам господар купе лейтенант Хахурін,  
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зодягнений по-домашньому в незвичний для нього легкий спортивний 

костюм. Хахурін доброзичливо до прибиральниці всміхався. 

– Постривай-но  з тим прибиранням, Ліксандро, – ласкаво мовив 

офіцер до Лесі. – Присядь-но і давай трохи побалакаємо, так сказать, як 

партієць з партійцем... 

З офіцерового говорення втомлена Леся нічого майже не второпала. 

Вона стояла з мокрим лахміттям у руках, готова заповзятися до праці, аби 

скоріше її впорати і вернутися в свою камеру до Аделі Верзяцкіюте і там 

якось опритомніти і вбратися в силу. Не довго думаючи, офіцер вирвав у 

Лесі з рук мокре шмаття й бридливо шпурнув на долівку, обхопив Лесю, 

наче ляльку, за стан і посадив поруч себе на ліжку. Потім, не даючи 

дівчині отямитись, перехилив її і впився в уста жадібним поцілунком. 

Класова зненависть прорвалася назовні й вступила  в свої, так би мовити, 

права. 

Тепер лишень Мельник Леся усвідомила жахливий зміст того, що з 
нею коїлося, про що попереджував її бородатий в’язень, усю в тому 

однозначність. Рішучим зусиллям Леся розірвала бридкі обійми, схопилася 

рвучко на ноги, запопала з долівки  одну з мокрих ганчірок і заліпила нею 

простісінько в розпашіле обличчя залицяльникові. З несподіванки офіцер 

заревів, очі його спалахнули  хижими блисками. 

– Ах ось воно як?! Ти до неї по-доброму, по-людському, а вона ось 

як?! 

Офіцер звіром скочив до законної своєї кралі, перевернувши при 

тому відро з брудною водою, залізною хваткою вчіпив кралю за поперек, 

кинув на ліжко, наліг на неї безжальною вагою й пожадливо кинувся 

добуватись до її юного тіла. 

– Ні, ні, ні, ні! Що хочете, тільки не це! – пищала безпорадно Леся 

Мельник, задихаючись від нестерпно бридких і ворожих поцілунків. Від 

страху, огиди й обурення сила до опору то зникала, то зростала вдесятеро. 

«Більшість краль починає саме так, – упереміж з наступальними 

класовими зусиллями узагальнював буденно Хахурін – починає зі сліз, з 
благань, ха-ха-ха! Декотрі, трапляється, дають волю пазурам, драпаються, 

псують, негідниці, шкіру на морді і не знати чому – від злості чи від 

захвату несподіваного, буває і таке, перегодом угамовуються, нишкнуть, 

вкладаються в норму і відбувають партію в класовому, мовити б, 

протистоянні   цілком задовільно, зі зростаючим навіть піддаванням. Так 
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що, Ліксандро, не дуже чванься, все буде о кей! Зараз ти, небого, 

затихнеш, заспокоїшся, чесне піонерське, от побачиш!..» 

Леся Мельник пручалася відчайдушно. Не давалася, наскільки 

дозволяла наснага. Про наслідки  цього нерівного борюкання не могло б 

бути сумніву: сили зійшлися надто нерівні, якби не здорові гострі Лесині 
зуби – вони негадано стали їй у пригоді. Вухо ґвалтівника саме просилося 

до рота. Напівсвідомий, машинальний укус у мочку вуха робить напасника 

відчутно легшим. Леся виривається  з-під напасника, схоплюється на ноги, 

тарабанить кулачками, розпачливо в щільно зачинені двері купе. 

Страшний в офіцера вигляд: очі налиті скотячою каламуттю, руде 

волосся розколошматилось, звелося дибки, з прокушеного вуха цебенить   

чорна кров. Затиснута в кут Леся Мельник, скільки мала сил, боронилася. 

Від гострого болю в суглобі руки, брутально заломленої за спину, вона   

скрикує – раз, другий раз, третій, голосно, ще голосніше. Тепер рештки її 
майже вичерпаної снаги йдуть на безтямний вереск, цю останню зброю 

ґвалтованої невинності. Певна річ, Леся Мельник репетувала без надії на 

те, що її почують ненароком у стольному Києві і що звідти надійде 

принаймні співчутлива рада на її халепу, – кричала школярка, бо поза 

криком відчайдушним у неї іншої зброї, іншого рятунку вже не було. З 

жахом усвідомлювала  дівчина Леся, що її кволі сили ось-ось вичахнуть, і 
стане вона здобиччю розперезаного шакала. 

Утретє  офіцер кинув Лесю Мельник на рясно покроплене кров’ю 

ліжко, закляпив рота нещадним цілунком. У цю вирішальну для її здоров’я 

і честі хвилину до Хахурінського купе прослизнула стурбована пика 

чергового   на коридорі єфрейтора Іванова в супроводі незрозумілого 

людського гамору. 

– Кінчай, Хахурін, кажу тобі, кінчай: тебе почули, і там зараз сам 

чорт не второпає, що діється, вони показалися через вереск твоєї суки! 

Крізь прочинені двері і саженні плечі Іванова з ґратованих камер 

пробивався могутній галас протесту, схожий на гам знетямлених  

Футбольних фанів. 

Леся ще один раз, останній, зібралася на силі, зіпхнула з себе 

заюшеного класовою хіттю офіцера, несамовитим ударом голови від-

сторонила з дверей отетерілого Іванова, пробилася крізь гурт сполошених 

конвоїрів, вискочила в коридор до камер – туди її вабив багатоголосий 

клекіт співчуття. Сили Лесині до решти на тому вичерпалися. Чіпляючись 

покаліченими, в брудних бинтах пальцями за плетінку ґрат, дівчина-бранка 
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безсило повалилася на долівку: ринула на неї у наступ її тюремна хвороба, 

чий лиховісний подих чувся упродовж того дня, в останні надто хвилини. І 
налягли на Лесю Мельник, школярку з України, важкі хворобливі видива. 

Тиграми ревли в камерах в’язні.  Найважче виводила   Аделя 

Верзяцкіюте, схоже, справді намислила, аби її, усуперек відстані, таки  

почули у Вільнюсі, в рідній Литві, під рідним небом. Ударами об грати й 

криками до хрипоти тільки й могли в’язні висловити закипіле обурення. 

Кулаками, ногами, твердішими предметами з убогих клунків гатили в’язні 
по ґратах  щосили, викидали в коридор на конвоїрів зубні щітки, риб’ячі  
кістки, різні особисті дрібниці. Гримнула об грати  і з зойком розлетілася 

на скалки гітара. 

– До зброї! – скомандував хрипло  Хахурін, і вся хахурінська 

команда, озброївшись автоматами і пістолетами, вишикувалася вздовж 

камер. Вигляд до застосування готової зброї тільки підкинув до багаття 

дров. В’язні  достоту поприкипали до заліза, марно шукаючи виходу до 

ґвалтівників і дарма:   міцнюща сталь на більшовицьких ґратах. 

З сяк-так забинтованою личиною Хахурін не зважувався в’язням 

показуватися на очі, він обрав позицію навпроти крайньої  камери, звідки 

керував операцією з наведення порядку у вагоні.   З острахом поглядав   

Хахурін на нерухоме, розпластане на долівці тіло кралі. Навіть знівечена 

лютим нападом невідомої хвороби, замурзана кров’ю Ліксандра вабила 

його і спокушала до класових порахунків. 

– На ж тобі, гаде повзучий!  – з камери навпроти бризнуло на 

Хахуріна кілька крапель звичайної води, що здалася йому   соляною 

кислотою. Здолавши страх, Хахурін ощирився   до в’язня-бороданя 

лайкою: 

– Ти здорово поплатишся, старій фашисте! 

Про всяк випадок Хахурін усе ж відступив на безпечнішу відстань. 

В’язень-бородань став навколішки, і через грати затужив над Лесею – 

зборена жорстоким нападом   стенокардії, лежала школярка проти  його 

камери: 

– Казав, же я тобі, нерозумна, не йди в камери до них, хай самі за 

себе прибирають – ні, не послухала! І нікому за нами обстати: на світі одні 
педерасти і комуняки! 

Леся безпорадно   лежала на стоптаному   леноліумі коридора. В 

обидва боки через неї перестрибали озброєні і вкрай збуджені солдати. 

Хахурін гарячково зважував наслідки. Звичайно, рано чи пізно всяка 
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шарага, навіть   найнахабніша, кінчається проколом. Ну що ж, товаришу 

лейтенанте, погодувався, як то мовиться, пожив, і на тому гаразд. Але це 

ще не все – ми ще повоюємо, в Хахуріна, до вашого відома, ґаспада-

таваріші, ще є команда і класова снага. Хахурін без бою позиції не здає. 

Хахурін Київ брав – на все він чхав! 

Приблизно за півгодини мовчазну, півпритомну, кволу  Лесю 

Мельник під невмовкний, давно охлялий галас в’язнів  солдати винесли на 

руках і спустили з вагона на сніг сибірської станції – передали зустрічному 

конвоєві. Передоручаючи товаришам-стрівачам супровідні документи 

ув’язненої,  єфрейтор Іванов пояснив: 

– Припадочна. Не при собі, значить. Саме перед висадкою почало її 
кидати і бити, тому й закривавлена. Ви вже тут намісці товариші, 
приведіть нещасну до тями і відправте за призначенням…  

– Що то за гармидер у вашому вагоні?  

– Нічого особливого: мужики   завелися з вурками. 

–  Допомогти? 

– Ні, не треба, впораємося самі. Чао! 

Постоявши належні хвилини, швидкий поїзд з розбійницьким 

свистом пірнув у снігові   кучугури, понісся вперед, у світле завтра. 
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КАТЕРИНА   І  МИХАЙЛО 

 

Омелян Лига, політв’язень   одного з концтаборів Мордовії, з 
певного часу шукав собі розради  й  забуття і до певної міри знаходив їх у 

виснажливій фізичній праці. 
Заливаючись потом, тесав Омелян Лига колоду за колодою, і йому 

ніби легшало на душі, принаймні здавалося, що легшає. Замашна гостра 

сокира рівно за відбитком шнура вгризається в деревину й вивільняє 

смолистий, приємно в ніздрях лоскотливий запах соснини. 

Прикрощі Омелянові походили з напису – однієї ночі з’явився  на 

запльованій стіні туалету житлової зони напис, мовляв:  «Лига – 

провокатор». Зрозуміло, автори анонімного звинувачення йшли на 

Омеляна Лигу підступною, брудною війною, щоб неслухняного  й гордого   

в’язня  доконати, морально знівечити або й зовсім звести зі світу. Й хоча 

який мав Омелян Лига в спілкуванні з ЧК ґрунтовний багаторічний досвід, 

напис туалетний на певен час заскакує його, вибиває зі звичної 
підневільної колії і боляче ранить – ранить настільки, що бувала й 

напрактикована людина попервах не знаходить собі місця в зоні й 

опиняється зопалу за два кроки від запретки... По тому всьому в грудях 

Омелянових зав’язується   й розбухає колючий клубок з нестями, жалю, 

обурення та з пекучого відчуття власного безсилля. Клубок у грудях  у 

такт   невеселим думкам ворушиться й пронизує-пропікає єство від голови 

до п’ят. Кортіло тоді затюканого Омеляна Лигу криком кричати, але   він 

мовчав, затято й непоступливо тамував біль розпуки в собі. 
Утім, болить Омеляна Лигу не дешева вихватка відомих темних сил 

проти його скромної особи – болить і це, як не боліти, коли ти жива 

нормальна людина, але   щемить Омелянові і гнітить свідомість щось, про 

що без душевного страждання згадувати несила. Загал табірний, його 

зокрема українське земляцтво, невід’ємною  частиною якого чувся 

повсякчас Омелян, легкотравно повірив облуді туалетній і з  першого 

прочитання прийняв її за чисту монету: раз,  мовляв, написано, то так воно 

і є, бо так собі, з нічого ніщо  мовляв, не виникає і не пишеться. Й 

схарапуджено сахнувся Омеляна Лиги, як сахаються зачумлених, бо ж 

зрада, справжня чи навіть уявна, як у даному разі, одвіку уважається 

гіршою за чуму. Тим-то й супроводить тепер Омеляна Лигу по зоні, куди б 

він, бідолаха, не поткнувся, зачароване коло порожнечі: Лиги свідомо ще й 

з патріотичною зарозумілістю цураються, не добачають, не здороваються і 
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водночас не спускають з очей: «То це він?! Диви, диви, такий зразковий 

політв’язень з двома судимостями, такий патріот і на тобі – провокатор! Як 

це, на шляка, по-нашому, по-українському!» – «Такий патріот, так чеше 

по-українському, а виявляється, і не українець зовсім!»  –  «Та ну?  

От стерво, чого ж він тоді  пхається в наші українські справи?» –  «Атож, 

другий тобі Кузнецов!».. – «І закінчить він по-кузнецовому – такий для 

провокаторів закон! От побачиш!». 

Поряд з теслями колоди розвантажувала бригада тайшетських 

етапників – їх учора щойно привезено етапом з далекого Тайшету, ну, а 

сьогодні вони вже   гарують на колодах, такий звичай катержний у гулазі. 
Місяців зо два етапники зватимуться в зоні таки тайшетцями, поки 

остаточно не розчиняється в місцевому мурашнику. Скотивши покотом 

свіжі соснові колоди з лісовоза, в’язні-тайшетці дружно сідали на них 

відпочивати, немов горобці на дроті, доки лісовіз не обернеться з 
залізничної станції з новою партією колод. Роками мучені сибірською 

холоднечею тайшетці вочевидь тішилися теплом Мордовії. 
Один з тайшетських етапників, кликали його, здається, Михайлом, 

чолов’яга рочків під п’ятдесят, з голеною й добряче засмаглою на сонці 
головою, зволоженою рясним потом, присів на тесану Омеляном колоду – 

Омелян саме підживлював пильником лезо сокири.  

– Гарно   у вас виходить кант бруса, точно за шнуром, хвороба, 

приємно 

подивись! – похвалив задихано Омелянову роботу тайшетський   етапник 

Михайло, ретельно витираючи саморобним носовичком коричневу від 

засмаги потилицю. 

– Майстра пізнається в роботі! – згорда буркнув Лига, аби якось 

непроханого поцінювача спекатися й віддатися заспокійливому тесанню і 
думанню. –  «Про що я пак  метикував? Ага... Як проте легко за чужим 

лукавим   наведенням збуджується серед нас, досвідчених таких, бувалих, 

таких кмітливих, і таких політичних, розумних, спалахи рідного 

малоросійського самоїдства і недовіри, списується й власними ногами 

затоптується в багно не найгіршу частину самих себе...» 

 У гебешних розрахунках, думав укотре Омелян Лига, проглядається 

три хитромудрі бандитські щодо мене задуми: або спланований  і 
замасковано схвалений суд Лінча над здемаскованим  гебешним таки 

провокатором, або допровадити жертву до запретки і кулі з вишки, як з 
Нікітушкіним і Ромашовим, або ж просто знеславити небезпечного в’язня 
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на цілий архіпелаг. На випадок здійснення хоча б одного гебешного заміру 

виходило б і дешево, і сердито, і, головне, дуже смішно як на українську 

громаду і на останню чверть двадцятого століття. Та в якому напрямі 
йтиме подальша розробка? Цікаво було  заздалегідь домислитися. 

 – Я так і подумав: попри молодий вік, ви тесля не табірного, мовити 

б, зразка і знаєтеся з деревиною і сокирою чи не з дитинства, – казав 

тайшетський етапник Михайло, всміхаючись і витираючи засмаглий 

гамалик. 

 «Навіщо ти мені зі своїми припущеннями здався? Ще мені зараз 
розпатякування твого бракує! Дізнаєшся про моє туалетне тавро і, як усі, 
позадкуєш у тінь,  ніби тебе й зовсім тут не було, знаю я вас, мудрагелів-

пустомолотів!» – сердився Омелян Лига, і його колючий у грудях клубок з 
жалю, обурення й відчуття безсилля вкотре болюче поворухнувся. 

 Омелян Лига вийшов тоді з нужника іншим, ніж хвилину тому 

заходив до нього. З’явився   клубок, він ворушився і пік. Де б не обертався  

тепер Омелян у зоні, що б не робив, перехоплював на собі раз за разом 

нездорово цікаві й злостиво ворожі, незичливі погляди. Розробка тривала.                   

Омелян звично гострив сокиру й гамував недоречний гнів  на 

балакуна-причепу. Урешті вчарований його білозубою прихильною пос-

мішкою, Омелян змушений був зм’якнути, змінити гнів на ласку: 

– Мій батько, дід і прадід, – мовив поблажливо Омелян, – окрім 

селянської праці на ріллі, підробляли ще теслюванням і столяркою – 

будували людям хати, стодоли, виробляли вози, сани, бочки, балії, ночви 

абощо... 

І в уяві Омеляновій промайнула родинна сценка, як її описав у листі 
брат: помирав дід 0нипрій, помирав далеченько від рідної, на той час уже 

зруйнованої, неіснуючої домівки, помирав у Голодному степу в 

Казахстані, на засланні. «Так я, Іванку, – казав на силу дід Онипрій, 

помираючи, – й не переказав тобі, як набиваються обручі на бочку...  

Негоже брати ремесло з собою на той світ... Усе збирався та збирався, да 

так і не вийшло, вибач, синку…» –  «Нічого, батьку, навчиш іншим разом.» 

–  «Іншого разу вже не буде, Іванку...»  Іншого разу справді   не 

нагодилося. Ба більше, численна сім’я  Лиг поступово, покоління за 

поколінням у Голодному  степу вимирала. 

– Воно й видно! А звідки ж походите, якщо не секрет? Щось не можу 

вас визначити мовно. З Волині, мабуть, там багато лісу, – висловив ще 
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одне припущення в’язень-тайшетець, розвантажувач колод лисоголовий 

Михайло, власник білозубої усмішки. 

Завидна в людей цікавість, сердито думав Омелян, – бач, зачепився 

за моє тесання і вже розмотує походження.  Допитливий тип! І, по всьому 

видно, не стукач… 

Коли Омелян Лига заводить нові знайомства в обох зонах, на волі і в 

неволі, все Омелянові Лизі, бідолашному поліщукові, доводиться довго і 
терпляче пояснювати людям, що таке його Берестейщина, звідки  Лига 

походить, як вона стосується України і чому Лига вважає себе українцем і 
балакає несогірше по-українському: наші українчики, навіть часом 

освічені, навіть власники дипломів і наукових титулів, як не одну мав 

Омелян Лига гірку нагодоньку в тому переконатися, після півсотрічного 

від’єднання  Берестейщини від України знають про неї, про Берестейщину, 

десь на рівні Тібету чи   Тамілнаду. А декотрі розумники наші розв’язно  

перебивають Лигу на півслові: «Знаю, знаю, це там, де козаки билися з 
поляками». Козаки билися з подяками по всій  майже Україні, та плутяги 

Берестя з Берестечком усе ж не годиться. 

Тому   прихильно всміхненому претендентові на знайомство, звати 

його, здається, Михайлом, задиханому від катання вручну колод, а проте 

не менше цікавому   знати Лижин родовід, Омелян з  викликом, крізь зуби 

процідив, що він походить з Берестейщини, є, мовляв, такий край, – зараз 
ти, орле сизий, перестанеш удоволено всміхатись, закліпаєш спантеличено 

повіками, і я отримаю ще один, уже для мене традиційний привід 

розповісти про те, що таке моя Берестейщина і з чим   її, недоріку, їдять. 

Хоча Лизі і набридло оповідати про Берестейщину одне і те саме, але він 

не змарнував  досі жодної нагоди, щоб про неї   сказати свою вистраждану 

правду   і розвіяти в ще одній українській голові заяложені   міфи про свою 

малу   батьківщину. Але на цей раз Омелян Лига сам помилився   і закліпав    

винувато повіками. 

–З Берестейщини?! – вигукнув Лижин співрозмовник серйозно, 

навіть радісно. – З Полісся тобто?! Знаю, хвороба, аякже! Головно про 

Полісся знаю з довоєнної лектури Кубійовича і Полянського. А згодом і 
самому довелося на Поліссі побувати, зміряти його пішо від озера 

Вигонівського  до Прип’яті... 
Оповідь   Михайлова з перших же слів приковує   до себе увагу, 

владно розворушує втрачений було інтерес до навколишності. 
Потопельник у вирі збурених почуттів Омелян Лига, тонучи й 
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захлинаючись у туалетній гноївці, запопав не якусь химерну соломинку – 

пощастило на цей раз учепишся за простягнену вчасно на порятунок 

твердо-мозолясту руку, і ця беручка рука витягує виснаженого   і 
спреневіреного потопельника зі смердячої каламуті. 

Услід за Михайловою розповіддю уява слухняно переноситься  на 

двадцять  п’ять років у минуле й опиняється на спілку з Михайлом в 

тюремному централі в  місті Городному над Німаном у Білорусі – звідти 

розпочав свою з п’ятого на десяте повість дивний в’язень з тайшетського 

етапу Михайло. 

Отож межовий тисяча дев’ятсот тридцять дев’ятий рік? Омелянові 
тоді було сім років. У городнянському тюремному централі Польська 

річпосполита друга   на жорстокому режимі тримає, ув'язнених українців, 

здебільшого членів ОУН, націоналістів тобто. Досить було і комуністів, і 
всіляких інших, але українці традиційно становлять собою більшість у 

старшо-братніх тюрмах. «Ми вам, скурві сини, покажемо державну 

незалежність» – гукали зчаста погрозливо до в’язнів-українців польські 
тюремщики-патріоти. І звісно ж, показували, бо їхня була держава, сила і 
право. 

Маю перед собою безсумнівного інтелігента, галичанина, – 

слухаючи розповідь, думав розбуджено Лига, і жодне почуте слово не 

пропадало намарне, залягало в пам’яті. Під вицвілою табірною робою в 

оповідача б’ється  наскрізь наше українське  серце. З нагоди колод він 

досить утомлений, та зичливо всміхнений, спокійний, мова його 

забарвлена блискітками   здорового гумору, приперчена іронією, навіть до 

самого себе. За такими особистостями: освіченими, лагідними, тактовними 

і, головне, налаштованими патріотично, – довгими табірними роками 

грішно тужиться і виглядається, бо надміру наблатикана, розкована до 

краю збиранина табірна, на добру третину вмисне розчинена 

кримінальним, зазвичай російським елементом, з самого початку набила 

оскому й оприкріла. 

 Повільний плин зарежимленого побуту  в городнянському централі в 

Західній Білорусі стрясає раптом війна – німецько-польська, тобто   Друга 

світова. Під враженням німецьких бомб бундючні польські тюремщики 

вочевидь добрішають, здають тон, тепер їм не до в'язнів-українців з їх   

чудернацькою мрією про незалежність, тепер доводиться всерйоз дбати 

про власну церу і то терміново, прихапцем, бо виходу обмаль, бо події 
насуваються лавинно, і одного з тих буремних вересневих днів, 
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позначених ревінням ворожих літаків та пекельними вибухами бомб, 

забувши про пиху, шовінізм і службовий обов’язок, наглядачі й зовсім 

зникають з тюремних коридорів, перестрашено кивають п’ятами 

здебільшого в сусідню Литву, поки що вільну і незалежну, але, на жаль, 

уже також приречену на ще одне старшобратнє визволення і негайне 

воз’єднання по-російському. 

 Тоді в польських тюрмах до масових убивств політв’язнів-українців 

не дійшло, як це в тюрмах більшовицьких станеться по двох роках пізніше: 

поляки просто не мали на розправи часу, хоча чимало в’язнів з польських 

тюрем усе ж не повернулося. З початком війні за ті три тижні поляки тим 

не менш встигли затримати й інтернувати понад 4500 відоміших 

інтелігентів та активістів, обеззброюючи таким чином українське 

суспільство. А всього з польських тюрем восени 1939 року вийшло 

близько 15 тисяч ув’язнених українців. Кількість промовиста, якщо мати 

на увазі добросусідство. 

 У в’язнів-українців знову ж своя гризота і немала – менш за все вони 

воліли, аби їх у польській тюрмі застали червонозорі визволителі зі сходу: 

такий варіант означав би для більшості сердег лише одне – неминучий без 
переодягнення етап на Воркуту або на Колиму, а декому одразу 

постелеться доріженька під розстрільну стіну. Тим-то скориставшись з 
відсутності в коридорах тюремщиків, в’язні городянського централу 

зламали замки на дверях камер і подалися навтіки, хто куди був гаразд: на 

південь, в Україну тобто, – що буде, то буде, але в умовах війни треба 

насамперед бути зі своїм народом без огляду на особисті обставини. Це 

позиція твердих патріотів. Або чухрати на захід, до німців, подалі від 

визвольного шалу енкаведистів, – але ж альтернативу мали тоді українці, 
не позаздриш! Або у випадку ув’язнених комуністів – бігти щодуху на 

схід, назустріч омріяному і вистражданому соціалізмові  і неминучим,  

майже гарантованим гулагам, звідки польські буржуазні тюрми горопахам 

необачним здаватимуться прогавленою землею обітованою. 

Михайло вийшов з камери й без поспіху спустився  сходами в 

тюремний підвал, там містився склад особистих речей в’язнів. Валіза 

Михайлова була розбита й пожмакована: у підвалі встигли 

погосподарювати звільнені передчасно кримінальники. Михайло подався 

до виходу, втішаючись змогою вільно рухатись. 

За брамою тюремного централу вразила прикра несподіванка: 

вулицею попри тюрму котився вал  польського війська, якийсь відділ з 
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обозом і кількома гарматами сунув знаним йому маршрутом.   Поки живий 

та цілий, треба було сердешному в’язневі в смугастому одязі конче 

зникати з-перед очей: здеморалізоване поразками польське вояцтво 

вдавалося до розпряв над   цивілями  за запідозрену ворожість до поляків. 

Аби виглядом тюремним не викликати в жовнірів бажання зігнати злість 

поразки, Михайло шаснув безоглядно в першу-ліпшу браму і потрапив, як 

то мовиться, із   в’язниці в монастир. Просторим подвір’ям монастиря 

шкандибав назустріч стрункий дідуган   у чорній реверенді, можливо, сам   

пріор. 

– Що панові треба? Тут кляштор, – строго сказав чернець. 

– А  я, як бачите, велебний отче, з ув’язнення. Мені б притулку бодай 

на ніч. 

– Гаразд, ходіть. 

Пріор, чи хто він там був, завів утікача-в’язня  в порожню келію, в 

ній давно, крім мишей, ніхто, мабуть, не жив, замкнув двері зовні, мов  у 

тюрмі. Відчинилися двері вранці – на порозі  стояв знайомий чернець у 

чорній реверенді  в товаристві двох польських таки , справжніх поліцаїв 

при зброї. 
– То пан з ув'язнення? Доведеться   повертатися до цюпи, бо 

Польська держава є і буде завше, а про амнестію для злочинців ніхто з нас 

не чув…                            

Держава Польська  за всіма ознаками ще справді існувала, принаймні 
в Городному над Німаном, тож засмучений Михайло під конвоєм поліцаїв 

приневолений  був вернутися у розташований поруч тюремний централ. 

Затриманих у місті й околицях в’язнів, політичних і кримінальників, 

зачинено наразі в одну велику камеру. У напруженій невідомості ще одна   

проминула доба – без сну, без спокою, без їди: який міг бути спокій в 

тюремній камері під час війни, і хто міг пам’ятати   про зголоднілих, 

виснажених в’язнів, коли земля під ногами хитається і горить.  Під ранок у 

коридорах знову зчиняється гармидер, забрязкали замки, зазвучала виразно 

російська мова, могло це означати   хіба що одне  – держава Польська 

віднині стала спогадом, кому дуже добрим, незабутнім, а кому – гірким і 
також незабутнім. 

У кепських передчуттях в’язні-українці не помилялися – червоні 
визволителі зовсім не квапилися відчиняти двері камер навстіж і випускати 

гурмою спраглих на волю і свіже повітря невільників. Де там – біля дверей 

камери поставлено стіл з двома стільцями, за столом повсідалися пихато, 
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по-начальницькому, радянські офіцери, без сумніву, енкаведисти, перед 

ними і відбували почергово перевірку в’язнів,  їх   випускали з камері по 

одному. 

 – По якій справі ви були польською владою арештовані? – ставилося 

безцеремонні  питання до кожного, хто з камери підходив до столу. Це 

свідчило про те, що перед утечею поляки встигли тюремну документацію 

знищити. «Авжеж, вони не питають, чи я хочу їсти, вони вже шукають 

ворогів, усе правильно – Горліс-Горський має слушність!» –  думав 

Михайло, підходячи до столу. 

– Я робітник зі Станіславова. Арештований два роки тому за 

належність до КПП, – по-польському сказав Михайло на те саме запитання 

і, схаменувся, подумав: «Господи, який же я нетяма, так КПП заборонила 

саме Москва!..» 

 –  Чим ви можете довести свою належність до КПП? 

 – Хіба то є така потреба щось доводити? Хіба з мого місця 

перебування і мого стану не видно, до якої партії я можу належати? – 

гнівався вдавано Михайло. – «Пронесе чи ні?!» 

 – Ваше прізвище? Ладно, ідіть. Ми вас усе одно перевіримо на місці, 
в Станіславові… 

 У засмальцьованій тюремній робі, до коловерті в очах знесилений, 

голодний, та вільний і молодий Михайло крізь Західну Білорусь то пішки, 

то на принагідному селянському возі дістається на Полісся. У поріччі 
Ясельди мандрівникові враз потепліло в грудях: під ногами відчув раптом 

рідну українську землю – промовляла про себе мовою і співом пастушків 

на придорожніх пасовищах. «Навіть балакають, як у Гнилицях і Кошляках. 

Це села мого дитинства на Тернопільщині», – пояснив Михайло Лизі. 
 І в кожному селі питалося випадкових селян, яка в селі влада. У 

поліському селі могли бути тоді частини польського війська – вже на 

партизанському становищі. Могли бути і німці – місцями німці загналися у 

вересні досить далеко на схід: під Львів, під Луцьк, до Кобриня і за 

Кобринь. А могли бути і совєти, визволителі зі сходу. Кого з них 

збідованому в’язневі, українському патріотові слід було найпильніше 

остерігатися й обходити здалека? Усі чужинці, безсоромні, жорстокі зайди, 

вороги України та українців. Тож вибору між ними нема і бути не може. 

Вибір в українців один-єдиний – незалежна вільна Україна без Соловків, 

без Берези Картузької і без Освенцімів. Тільки ж ту незалежність, до якої 
невтомно б’ються наші серця, ще треба спільними зусиллями всього 
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народу збудувати і за всяку ціну втримати. Таке диво а колись таки 

станеться. Михайло та Омелян Лига в неминучості омріяного дива 

незалежності не сумніваються – в цьому полягає сенс їхніх тюремних 

поневірянь, колишніх, сьогочасних і, цілком можливо, майбутніх. 

 Танковий корпус Гудеріана зі Східної Прусії навальним клином крізь 

польську оборону прорвався в район Берестя, ще коли Варшава 

боронилась, форсував Буг, придушив запеклий триденний опір фортеці в 

Бересті, також, до слова, героїчний. Німці увігналися на Полісся до 

Кобриня і за Кобринь. Зустрівшись біля Антополя з Червоною армією, 

почоломкалися з совєтами і без застережень відкотилися назад до Буга, на 

сталу межу, передбачену союзницьким пактом Ріббентроп-Молотов.  

Розтоптавши Польщу, бойові спільники, гітлерівці і комуністи, на радощах 

урядили на честь безславної перемоги бундючний німецько-російський 

військовий парад у Бересті за участю генералів-побратимів Гудеріана і 
Кривошеїна. Бравісімо, соціалістичні союзники! 

 Скориставшись з німецького наступу, з Берестейської тюрми у 

відомий спосіб само визволилася велика група в’язнів-українців, і 
суджених за участь у визвольному русі ще до війни та інтернованих з 
початком війни. Серед само- визволених був і Степан Бандера, виснажений 

спеціальним режимом ізоляції та протестним голодуванням, останнє 

напередодні війни тривало шістнадцять діб. Бандера ледве стояв на ногах. 

Опинившись за межами Берестейської Бастилії, С.Бандера зі своїми 

побратимами взяв напрямок на Львів. Тоді ж з лихої слави концтабору 

«Береза Картузька» у спосіб подібний вийшов на волю Д.Донцов, 

арештований поляками в останні дні війни, щоб без суду з тисячами 

українських інтелігентів опинитися в казематах березівського концтабору. 

У Д.Донцова було чимало підстав уникати більшовицького визволення: 

характер і бандитську вдачу визволителів він ґрунтовно дослідив і 
спопуляризував. Вийшовши на волю, Д.Донцов пішки подався на захід, 

випереджуючи визволителів.  

 Опинився Михайло у звичайнісінькому поліському селі в околицях 

повітового міста Кобриня. Назва села з часом забулася. Можливо, то були 

Кустовичі, де сто років тому в родовому маєтку  своєї пані Софії 
Енгельгардт побував несамохіть п’ятнадцятирічний тарас Шевченко по 

дорозі з Києва до Вільна. А може то були Лепеси Великі, батьківщина 

українського поета Дмитра Фальківського, п’ять років тому безневинно 

розстріляного енкаведистами в Києві. Могли бути ще Риковичі, звідки в 
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українську літературу самовільно, без дозволу старших братів прийшов 

поет Остап Лапський, лауреат Шевченківської премії за 2007 рік, аби 

свідчити Україні і світові про красу і трагедію Полісся. 

 Михайло забрів у першу-ліпшу хатину під очеретяним дахом – далі 
чалапати вже не мав сили та й збиралося вже на вечір. За звичаєм 

мандрівників, жебраків і волоцюг хоч бери та звертайся до господарів з 
сумовито-зухвалою промовою: «Дайте, будь ласка, напитися води, бо так 

їсти хочу, що нема де переночувати…» 

 – Хто ви-те такий і що вам тутечки треба?! – на підозрілого заброду в 

чудернацьких шатах гостро і вороже накинулася  господиня з 
неприхованим наміром прогнати того з хати. «Е,ні, шановна добродійко, 

нічого в тебе не вийде, і ти не можеш бути недоброю, раз у домівці в тебе, 

крім святого Миколая і Богородиці, є поличчя тарасове», – тішив себе 

Михайло, сідаючи впевнено на лаву біля столу. На нечуване самочинство 

вродлива господиня вражено сплеснула руками. 

 – Я, шановна пані, політв’язень, іду з Городного, з тюрми, іду до 

Львова. І я, до відома вашого, хочу їсти і мушу десь переночувати… 

 – Тепер усі конокради стали великими патріотами і видають себе за 

політв’язнів! –не вгавала молодиця. 

 На прикре перемовляння й виходить зі світлички чоловік 

Михайлового віку.  

 – Слава Україні! – нараз вітається чоловік вітанням популярної 
організації, членом якої досі чувся Михайло і за незалежність до якої 
прямував оце страдницьким шляхом. 

 – Героям слава! – знічено трохи відповів Михайло, побоюючись 

провокації, бо ж складаються обставини так, що все в Данському 

королівстві стає можливим. 

 – Хто ж ви-те, чоловіче, такий і як ви-те прозиваєтесь? 

 Михайло знехотя назвався. 

 – Жінко, грій борщ! – вигукнув до дружини поліський господар, 

тиснучи по-дружньому знесиленому Михайлові руку. 

 Господарі-поліщуки, до яких доля випадково завела Михайла, не 

тільки чулися українцями, що саме по собі багато важить на Поліссі, – 

вони належали до членства ОУН, пам’ятали про передвоєнні судові 
процеси над українськими патріотами у Варшаві, Луцьку і Львові, добре 

орієнтувалися в минулих і поточних подіях. Господар до війни 

співпрацював на громадських, зрозуміло, засадах з кобринською 
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«Просвітою», виконував обов’язки пресового кур’єра, часто їздив по 

літературу до Луцька і Львова. Пробув у тих симпатичних людей Михайло 

півтори доби, погамував голод, позбувся вошей і, вдячний, вирушив пішки 

на південь з добрим напучуванням господарів, з торбою харчів, з адресами 

в Ковелі й Володимирі, де на випадок потреби можна буде шукати 

притулку та допомоги. У Малориті Михайло потрапив на потяг, що до 

війни ходив за маршрутом Берестя-Львів, запхався у переповнений вагон і 
з бідою навпіл доїхав до Ковеля. Тут потяг зупинився назовсім перед 

мостом на Турії, зруйнованим у перші дні війни німецькими бомбами. У 

потязі Михайла до того ж  обікрали – хтось полакомився на торбину 

в’язня, поки той крізь вибиту шибку вагона тішився екзальтовано осінніми 

краєвидами Полісся. 

 На вуличному перехресті у Ковелі регулював рух транспорту перший 

зблизька бачений солдат-червоноармієць у допотопних на ногах обмотках, 

у злинялій і до непристойності засмальцьованій гімнастьорці, підперезаний 

брезентовим паском. 

– З тюрми, кажеш? А куди прямуєш? 

– До Львова. 

– Тут часом їдуть вантажівки на Львів. Почекай. Може котра підвезе 

– я зупиню. Жрать хочеш? 

– І не питай, чоловіче! 

Солдат добув з брезентового наплічника два сухарі, чорніші чорної 
землі, розмочив у бляшаному казанку з водою. 

– На, поправляйся, – дав один сухар Михайлові. 
«Господи милосердний, та в польській тюрмі їлося біліший хліб… 

Але на мій апетит і такий годиться…» 

– Спасибі, служба. 

Червоноармієць слова дотримав – посадив в’язня на попутну 

військову попутку, яка й довезла в Дубляни під самий Львів.  

– Ось у такий спосіб я познайомився з Поліссям. 

Бригада розвантажувачів колод звелася дружно на ноги – іти в 

їдальню, то й кликала з собою  Лижиного оповідача Михайла. Зворушений 

власною історією, він, замислений і втомлений, ще хвилинку посидів на 

Омеляновій колоді, тоді встав. 

– Моє прізвище, як ви щойно чули, Сорока, Михайло Сорока. 

–   Омелян Лига. 

– Дуже приємно. Лига? Десь я ніби чув ваше прізвище. 
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– Моє прізвище має в зоні кепську славу. Ви могли його прочитати в 

туалеті житлової зони, йдеться там про мене. Інших Лиг у зоні нема.  

 – Отже, це ви?! Читав – знаю. Чиїх же це робота рук, по-вашому? І, 
головне, кому це вигідно? 

 – У жодному разі це не моя самореклама. 

 – Розуміється. Про справжніх провокаторів – тих, що здають нашого 

брата кумові, в туалетах не пишуть. Їх оберігають. Тут щось інше. Колись, 

у час війни німецько-радянської, коли я відбував свій перший радянський 

термін ув’язнення, такі написи в зонах правили за сигнал до фізичної 
розправи над адресованою жертвою. Хочу вам сказати: на убивць, різних 

фанатиків і дурнів у зонах завжди був перебій. У вашому випадку це 

робота не в’язнів, я певен. Чимось ви гаразд чекістам назолили, Омеляне, 

раз вони в такий розбишацький спосіб позбавляють вас спокою і 
випробовують на міцність. Вас на стукача вербували? 

 – Після  суду в Києві. 
 – Хто? 

 – Майор Матвєєв. 

 – Знаю того пана, мав з ним кілька вимушених розмов у тому самому 

напрямку! Людина – неглибока. Незабаром чекайте гостя з Києва – приїде 

перевіряти, чи Лига під тиском туалетної гидоти не зламався. Тож, 

Омеляне, тримайтеся і не давайтеся, ми того варті. 
 Михайло Сорока чимдуж кинувся наздоганяти бригаду, аби не 

проґавити, чого доброго, обіду –  перспектива мало в зоні приємна. 

 По роботі того вечора вийшов Омелян Лига з барака у відлюдне 

місце житлової зони, де звик у ході і роздумах відпочивати. Ходило у 

вечері по житловій зоні між бараками чимало відпочивальників самотою і 
товариствами. Голосно кричали гравці й уболівальники на волейбольному 

майданчику. На літній сцені досить вправно сумував баяніст. З голови 

Омелянові Лизі не йшов Михайло Сорока. 

 – А, ось де ви… З нагоди знайомства з вами я, знаєте, півдня думав 

про Берестейщину. Можна мені трохи походити з вами, пане Омеляне? Так 

вас, здається, звати? Тільки, будь ласка, не так шпарко, ви надто сягнисто 

ходите, – Михайло Сорока міцно бере Омеляна за лікоть. – У таборах 

досить багато, уявіть собі, в’язнів з Берестейщини, і більшість з них, що 

цікаво, потрапила в неволю за УПА. Ось і виходить така дивовижа: 

людина народилася і віку збавила на нашій не своїй землі, на 

Берестейщині, дивиться людина ця на світ Божий українськими очима, 
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потрпила ця людина за колючий дріт за кровну українську справу. 

Говорить ця людина чистою українською мовою – заслухаєшся. А спитаєш 

ненароком такого наскрізь українського поліщука про його національність, 

і він тобі скаже, як обухом ц чоло вгатить: білорусі!.. Та як, чоловіче 

добрий? От вам ще один з безлічі наших українських парадоксів! 

 Значною мірою мова Михайлова звучала обвинувально – Лизі та 

його недолугим краянам з Берестейщини. Омелян Лига вмить 

налаштувався на оборону. 

 – Бачите, пане Михайле, низький рівень національної свідомості або 

й повна її відсутність в окремих випадках, як на те пішло, зовсім не 

перекреслюють українство окремих наших знеосіблених етнічних груп – 

тих самих поліщуків Берестейщини, північних слобожанців чи кубанців. 

Для затуманених маргінальних мізків цілеспрямовано працюють росіяни, в 

них щодо цього колосальний держимордівський досвід. Етноцид 

неросійських народів у них в крові. Полісся, наприклад, досі знемагає під 

тягарем звичайної темноти, посіяної в попередні століття поляками і тими 

ж росіянами. Ось уже скоро півсторіччя нещасний край на очах у всього 

світу і світу українського зокрема, вченого і недуже, піддається 

нечуваному етноцидові, обтято будь-які контакти з Україною, за винятком 

хіба гулагівських. Під брутальним тиском білоруської адміністрації всіх 

поспіль мешканців Берестейщини записується білорусами. У мене, до 

слова, в документах також записано в п’ятій графі: білорус. Не допомогли 

мої хлопчачі протести. Ось так виглядає справа з національністю на 

Поліссі. Зрозуміло, поправа ситуації на Поліссі навпростець пов’язана з 
ситуацією в Україні.  
 – І як же ви прибилися, цікаво, до українського берега, Омеляне 

Лиго? 

 – Мені особисто, можна сказати, поталанило: я на той час учень 

середньої школи в Янові на Поліссі, познайомився ненавмисне, а може й 

навмисне, хтозна, з повстанською сунівською літературою на цю пекучу 

для Полісся тему, – і мені спала з очей зловорожа пелена, все стало на своє 

місце –мова, національність, культура, політика й антиполітика, одне 

слово, все, чим живе вихована, свідома й активна людина.  Я став свідомим 

українцем. Я буквально занедужав на Тараса Шевченка, Лесю Українку, 

Івана Франка. Я двічі ходив пішки до Любешова, найближчого районного 

центру Волинської області, за підручниками з української мови й 

літератури для середньої школи, наражаючись несамохіть на велику 
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небезпеку: Полісся було нашпиговане кагебешними засідками і пунктами 

стеження. Якось  обминуло. Але моє тодішнє остаточне самовизначення в 

десятому класі не пройшло повз увагу компетентних органів, і я, 

новоспечений українець, замість іти на випускні іспити, а далі в 

університет, загримів у концтабори на Інту… То була моя перша 

судимість… 

 – Так, так, зрозуміло. А ваша… друга судимість, цікаво? Повідайте. 

 – Нас, десятеро гультіпак, колишніх неприкаяних в’язнів, судив у 

1960 році Верховний суд УРСР у місті Києві… 

 – За що? 

 – Вийшовши на волю в 1956 році внаслідок хрущовських 

пом’якшень, ми заповзялися продовжувати працю задля виборення Україні 
незалежності. Ми створили в місті Інта, республіка Комі, підпільну групу 

«Об’єднання», змонтували примітивну друкарень ку, штампували листівки 

з визвольними закликами й поширювали їх обабіч Дніпра… 

 Зараз цей табірний Сократ, думав Омелян Лига, скоса пглядаючи на 

супутника, приголомшить мене нищівною оцінкою того всього, чим ми, 

нікчеми, займалися до арешту і чим досі нишком пишаємося, і почнеться 

все тоді спочатку: до мене завчащає знову небіжчик Нікітушкін 

спокушувати знов в запретку… Вони мовчки пройшли два кола по зоні – 

Лига напружено чекав на вердикт Сороки, наче то мав бути найвищий 

український суд двадцятого століття. Тримаючи Омеляна Лигу за-під руку, 

Сорока без поквапу думав, зважував, що сказати, одне слово – суд 

перебував на нараді. 
 – Гадаю, сидите ви, хлоп’ята, немарно – нарешті сказав Михайло 

Сорока замислено. – Ваші терміни свідчать про те, що Верховний, так би 

мовити, суд у Києві, більшовики себто, досить об’єктивно оцінили зі свого 

боку ваш посильний внесок в український визвольний рух… Саме так, 

хвороба, саме так – копітка, елементарна роз’яснювальна  праця і 
насамперед на Сході, бо наш Схід, як ви напевно переконалися, – наша 

теперішня  Ахілесова п’ята. Така ось моя думка про ваше «Об'єднання»... 

А як ви собі уявлене, Омеляне Лиго, відродження Берестейщини, чи, може, 

ви  поставили  на Берестейщині хрест і махнули рукою? До слова, чи не 

краще було б уживати термін Полісся? 

– Термін Полісся справді коротший і поетичніший, так би мовити, 

але він, як жоден інший, розмитий територіяльно», адже Поліссям 

називають і Житомирщину, і північну Київщину,  і Чернігівщину. Є  мале 
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Полісся навіть на Львівщині... Отже,   відродження моєї Берестейщини,  я 

так гадаю, можливе тільки  на рідному  українському ґрунті. Мовно, 

культурно, історично і білоруство, і польскість, і російство – чужини, 

духовне спустошення, у підсумку, – втрата тисячолітнього кореня, без 
якого про духовність, а тим більше   про відродження і мріяти годі. 

– Гаразд, гаразд, я все зрозумів, Омеляне Лиго! Іншим разом  – тих 

разів у нас буде дуже багато – я вам висловлю деякі міркування про 

Берестейщину, а ви мені детальніше розповісте про обидві  ваші судимості 
– дуже, хвороба, цікаво! Про вашу групу я чув ще в Тайшеті…  А зараз, 
пане Омеляне, ходімо негайно до мене в барак, я вас щиро запрошую. 

Перед самим етапом з Тайшету я несподівано одержав від  добрих людей  з 
України пакуночок,  і мені його віддали з огляду, мабуть, на етап. Є, до 

речі, чудова кава. Пару добрих ковтків гарячої кавини та ще й у хорошому 

товаристві, вважайте, вам гарантовано. Тож уже ходімо, зараз же, кава не 

любить чекати.  

 У товаристві чи й  без у наших канцтабірних умовах кава – аргумент 

досить таки переконливий. Коли мова зайшла про каву, Омелян Лига 

раптом розчулився по-дитячому, мало не до сліз, хоча й вдавав по-

мистецькому перед Сорокою і перед цілою зоною, вороже до себе 

налаштованою, «скелю непорушну». І розчулився Лига  не тому зовсім, що 

любив  надголодь показувати. Здається мені, зворушено думалося,  іспити 

перед Михайлом  Сорокою і перед усіма моральними інстанціями   

теперішнього українства, які він у моєму розумінні законно уособлює – я 

витримав, раз з першого дня знайомства і наперекір убивчому туалетному 

таврові, яким мене сподоблено, я запрошений  не каву та ще й  у хорошому 

товаристві: але головне, чому  я радію найбільше, – до мене завдяки 

Сороці навертаються віра і цікавість до  людей, до в’язнів,  хоча подекуди 

вони уваги не варті, оживає упевненість у своїх силах і своїй слушності… 

Запрошення, отже, приймається: я йду на каву. Побачимо, побачимо, що за 

товариство у Михайла Сороки…. 

 На нас, виявляється, чекали. 

 – Будь ласка, знайомтесь: це мій давній друг і однодумець Омелян 

Лига з Берестейщини, людина порядна, своя і надзвичайно цікава… 

 Дехто з «хорошого товариства» ще пару годин ому від Омеляна 

Лиги, «здемаскованого провокатора», недвозначно відвертався і гонорово 

бокував, а тепер ось довелося, згнітивши серце, пити каву зі спільного 

горнятка. Ніхто не смів Михайлові Сороці, принаймні у вічі, перечити. А 
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Лига Омелян щодо «хорошого товариства» зайняв позицію християнського 

всепрощення: не випадає ж на дешеву глупоту гніватися. Хоч вона для 

мене надто дорого коштує. 

 Щоденні зустрічі між новими знайомими тривали. Відбувався 

жвавий обмін думками на українські теми. Михайло Сорока повідав про 

характерні випадки зі свого життя і життя своєї дружини, жінки героїчної 
постави, ув’язненої у владимирському централі на 25 років. Лига натомість 

– про що міг повідати Лига? Про Берестейщину, зрозуміло, про її історію, 

побут. Та ще – про обидві свої судимості. На початку знайомства Сорока 

просто пригнічував Омеляна ерудицією, навіть у питаннях щодо 

Берестейщини. Правда, Омелян Лига належав до поширеної категорії 
суб’єктів, які не соромилися вчитися на ходу, при кожній нагоді, від 

кожної доброї людини, бо ж іншої змоги набиратися знань про людей, світ 

і Україну в нього не  було й досі нема і скоро, мабуть, не буде.  

 Визволене щойно місто Львів, куди на початку жовтня в 1939 році 
добувався Михайло Сорока з Городного крізь  Білорусь, Полісся і Волинь, 

жило в ті дні двозначним тривожним життям.   У визволеному Львові 
фактично комендантський  режим. На кожному повороті стійковий, 

вулицями ходять численні патрульні групи, їздять у всіх напрямках 

безперервно військові машини і техніка. Пильність допроваджено до 

абсурду. Ночами у місті зрідка лунають загадкові короткочасні 
перестрілки. Правда, у Львові діють аж два навзаєм ворожі підпілля – 

польське  та українське, і їм у місті тісно і незручно. Українське оунівське 

підпілля поки що не веде проти старшого – найстаршого брата-

визволителя наступальних бойових операцій – тільки самозахисні, коли 

вже нема куди діватись, воно розбудовується, прицілюється і далекоглядно   

вичікує. Поляки ж натомість пострілюють і не тільки з оперативних 

міркувань – вони, бачите, пострілами з-за рогу демонструють свою 

непорушну присутність на кресах усходніх, особливо у Львові. Поляки 

нічого не втрачають, вони найголовніше вже втратили, та й ті нічні 
постріли здебільшого списуються на рахунок української сторони. Так 

буде, до слова, і за німецької окупації з тією різницею, що за ті два роки 

український рух убереться  в Україні в силу, а польський рух в Україні 
занидіє й оживає лише за  рахунок надходжень з центральної Польщі. 

Намерзлий, виголоднілий, брудний чалапав Михайло Сорока 

парковою  вуличкою Обертинською (тепер вулиця Зарицьких) 

простісінько до домівки відомого   в науковому світі математика Мирона 
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Зарицького  – своєї власної домівки, крім тимчасових найманих мешкань у 

чужих людей, Михайло в своєму житті ще не мав. У згаданій домівці 
професора Зарицького  на нашого мандрівника немов би мали чекати,  

одна мила особа колись навіть присягалася, що буде чекати саме тут, 

обов’язково чекатиме. Але чи  дотримала вона слова  і чекає справді, зараз 
з’ясується   чимало чого такого, від  чого неслухняно тремтять  коліна. 

       На дзвінок відчиняються двері – на порозі сам пан, чи  то пак по-

сучасному,  товариш професор Мирон Зарицький, усе той самий з  
вигляду, хоча трохи постарів унаслідок доччиних судових процесів у 

Варшаві і Львові, посивів, полисів,  дивиться строго поверх окулярів. 

– Вам кого? – по стількох  роках учитель математики в 

тернопільській українській гімназії в зарослому обідранцеві не  міг, певно 

ж, упізнати свого учня, і учня не з гірших, зрештою, учнів у професора 

Зарицького  завжди багато, і всіх не запам’ятаєш. – А-а, Катрусю, це, 

мабуть, до тебе, до кого ж іще!.. 

Після стриманих вітань на очах у всієї сім’ї  Катерина, змужніла й 

невимовно похорошіла за час від  останнього їх побачення в 

станіславівській тюремній  церкві, заметушилася по хаті: 
– Зараз я підготую тобі   ванну… 

Пані Володимира, миловидна дружина відомого математика і мати 

Катеринина, запропонувала у свою чергу чоловікові погострити бритву, 

чим дуже розгнівила чоловіка. 

– От бабська логіка! Ви йому хліба дайте насамперед або росолу 

зготуйте, не бачите хіба – людина на  ногах ледве тримається!.. 

Мені здалося тоді, – каже замислено Михайло, –  що після тривалих 

блукань по світах, і приємних, як ведеться,  і прикрих. переважно прикрих, 

я нарешті повернувся до власного рідного, за котрим повсякчас з самого 

дитинства тужив, особливо відтоді, коли покохав у гімназії дівчину - 

однокласницю Катерину і відчув  себе ніби передчасно дорослим… 

 У кожного в’язня  в минулому житті, до арешту тобто, є період і 
місце, куди невтомна пам’ять повертається особливо часто. Михайло 

Сорока залюбки згадував саме львівську пору, коли він зазнав короткого, 

але глибокого незабутнього сімейного щастя і визначився з багатьма 

особистими і суспільними пріоритетами. Услід за Катериною Михайло 

Сорока не тільки поновився в ОУН, але за рекомендацією дуже впливових 

і високих провідників став членом   крайового проводу Організації, про що 
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він ніколи нікому не обмовився і словечком. Лига довідався про це аж з 
початком доби  Незалежності. 

Згадувалося зараз  сирітське  дитинство в Гнилицях на Збаражчині, 
гімназія в Тернополі, куди тямучого  круглого сироту посилала родина. 

Гімназія відкрила світ, Україну з її незліченними невирішеними  

проблемами і перш за все проблемою незалежності. У гімназії доля звела з 
дівчиною Катрусею, донькою викладача математики. Доля виявилася 

послідовною – розбудила в підлітка-сироти з Гнилиць до дівчини 

Катерини, своєї однокласниці, перше і єдине в його житті кохання, по-

дитячому чисте і по-дорослому палке. На одній з перерв закоханий 

недоліток Михайло рішуче зупинив юну обраницю, рухливу, непосидючу і 
галасливу особу, й щиро, без жодних вивертів, признався їй у своїй 

молодечій журі – в коханні саме до неї. Освідчення сприйнялося по-

дорослому поважно… 

У всякому коханні завжди  виникають різні перепони, така перепона, 

несподівана і болюча, запала і в коханні Михайловому: в наступному  

навчальному  році Катерина з батьками переїздить  до Львова. Без 
Катерини Тернопіль спорожнів: забрала Катерина з собою до Львова 

половину Михайлової  життєвої снаги. Повсякчас про Катерину думалося і 
тужилося. Іноді виникав навіжений  намір пішки манджати  до Львова, бо 

грошей, за звичаєм, на поїзд не було, аби хоч  разок глянути, бодай 

здалека, на своє непогамоване кохання...  

У гімназії селянській син Михайло Сорока, кругла з дитинства 

сирота, вчасно зрозуміє значення освіти і знань у цьому світі, складе собі 
програму намірів і дій, на першому місці в програмі значитиметься, хоч би 

там що, вища освіта. Я повинен у всьому  рівнятися на Катерину, якщо не 

хочу її втратити, а я таки не хочу її втрачати ні за яких обставин. Але тоді 
до освітніх заходів молодих українців польська окупаційна влада 

ставилася нахабно вороже, до українських юнаків і юнок, претендентів на 

навчання у високих школах, висуваються образливі, часом нестерпні 
умови, подолати які не всім спромога. Для навчання Михайло Сорока 

через те обрав політехнічний інститут у Празі. Чехо-Словаччина: там в 

еміграції обертався дядько Іван Лисий, учасник визвольних змагань, він 

остаточно і звабив Михайла на навчання до Чехо-Словаччини. 

 Перший нелегальний перехід польсько-чехословацького кордону в 

районі Силезії завершився успішно: «Просто перейшов убрід річку, і вже 

Чехо-Словаччина!» Та на політехніку в Празі дістатися не так-то просто: 
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треба спочатку адаптуватися в одній з місцевих гімназій. І цей поріг 
подолано. П’ятирічне подальше навчання на факультеті архітектурної 
інженерії в парі з запопадливим засвоєнням культурних надбань – 

українських, чеських, європейських. Якось непомітно з’явилася цікавість 

до літератури, своєї і світової, мистецтва, історії. Ніщо не могло стати на 

заваді у спілкуванні з культурними і політичними центрами української 
еміграції в Чехо-Словаччині, чи не найбільшої тоді в Європі. 
 За геноцидні заходи проти українства ОУН оголошує Польщі війну. 

Влучні постріли Мацейка збудили луну по всій Європі. І особливо 

схвилювали ці постріли празького студента Михайла Сороку: серед 

арештованих учасників замаху значилося також прізвище студентки 

львівської політехніки Катерини Зарицької – хто б міг подумати! Михайло 

не сподівався, що дівчина його мрії, дочка відомого науковими працями 

математика, вихованка інтелігентної родини, також піде у визвольний, 

смертельно небезпечний для його учасників рух і зайде так далеко, куди 

сам Михайло і думкою не сягав. Ім’я Катерини Зарицької, поряд імен Дарії 
Гнатківської та Віри Свенціцької, не сходило з газетних шпальт: ці молоді 
українки під час судового слідства, наперекір прокурорським протестам і 
погрозам, віталися з підсудним товариством революційним вітанням  

«Слава Україні», на що чимале товариство підсудних хором відповідало 

«Героям слава!» І луна цього визвольного вітання  гуляла по патріотичних 

середовищах від Карпат до Полісся. На ці відомості серце празькому 

студентові не один раз тенькало схвильовано: «Вона свій обов’язок 

блискуче виконала, а я?»  Запалився Михайло думкою облишити навчання 

і вирушити зараз же до краю, щоб поринути у вир змагання, стати поруч з 
Катериною та іншими відважними і самовідданими активістами. Та на той 

час студент архітектури беззастережно підпорядковувався організаційній 

дисципліні. Визвольній справі потрібні освічені кадри, тож студентові дано 

було твердо знати, аби думав тільки про успішний захист диплома, а емоції 
свої приберіг до іншої нагоди. 

 І от навчання нарешті успішно закінчено. Повертався Михайло 

Сорока з Праги в окуповану поляками Україну Західну дипломованим 

інженером, повертався нелегально, без візи та інших офіційних 

документів. Мав плани щодо праці за фахом, любив його, але фахівців-

українців у польській державі на працю за фахом та ще в себе в Україні 
надіятися було марно. Тому зорієнтований був Михайло передовсім на 

діяльність підпільно-патріотичну за програмою Організації Українських 
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Націоналістів.  Тримав у вимуштруваній пам’яті десятки прізвищ і 
конспіративних адрес. 

  Як людина в перетині ворожих кордонів неабияк досвідчена, Сорока 

на перших порах виконував, здається, обов’язки кур’єра- зв’язківця  між 

крайовим та оунівським центром у Празі. Скільки разів він обертався сюди 

й туди, не відомо. 

 – Я тоді, після низки успішних переходів кордону, недозволено 

розслабився, знахабнів, втратив пильність, тому наступного разу і  попався 

по-дитячому, а міг би, уявіть собі, і не попастися, якби був обережнішим і 
відповідальнішим… 

 Польські прикордонники схопили Михайла на кордоні в околицях 

Ворохти. За порушення кордону польське законодавство передбачало 

кількамісячне покарання. Але польська Феміда, маючи, безумовно, нюх на 

оунівських функціонерів, відважила підозрілу  молодому мандрівникові 
без паспорта чотири роки ув’язнення – у п’ять разів більше за норму, аби 

другий раз знав. Провалів вистачало. ОУН діяла дедалі інтенсивніше, 

дефензива також не спала та й не провалюється, не потрапляє в халепу той 

тільки, хто власне нічого не робить – тривіальна істина. 

 Перша «загальна» тюрма після суду – в тому ж Станіславові. Для 

Михайла Сороки ця тюрма порівняно з усіма іншими тюрмами Другої речі 
посполитої і Совєтського союзу, в яких доводилося впродовж тридцяти з 
гаком років витирати вимушено кути, досі будить теплі згадки: поверхом 

вище в жіночій камері томилася Катерина Зарицька, суджена на 

варшавському і львівському процесах як учасниця успішного замаху на 

Пєрацького, головного винуватця й організатора пацифікації. Після 

десятирічної розлуки знайомство і дружба між Катериною і Михайлом 

поновлюється з новою силою і завзяттям. Зав’язується традиційне в 

тюрмах перестукування, обмін записками, передаваними тюремною 

поштою. Ці тюремні записочки зі словами кохання опікали руки і серце, на 

них чекалося з більшим нетерпінням, ніж на амністію. Відбулося кілька 

короткочасних побачень у тюремній церкві – закоханим сприяв 

священник, тюремний капелан Тарновецький, ризикуючи наразитися на 

поважні неприємності. 
 – Боже, як ти, Катрусю, виросла і розквітла! –казав захоплено 

Михайло на першому таємному побаченні, тримаючи свою солодку мрію 

за обидві руки. – Тільки чому ти така бліда? 
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 – Ти також блідий, Михайле. Я все пам’ятала тебе зеленим 

кучерявим гімназистом, а ти ось який вибахався. Що ти мені тоді в гімназії 
на перерві казав? 

 – Я казав тоді, Катрусю, і повторю зараз і ніколи не перестану 

твердити: я кохаю тебе, моя доле! 

 – Діти, алярм, вони вже йдуть! – попередив закоханих отець 

Тарновецький, в’язничний духовний опікун і розрадник. 

 Саме в станиславівській тюрмі Михайло і Катерина заручилися, вже 

по-дорослому, на майбутнє одруження, домовившись про зустріч у 

затишній оселі Зарицьких на вулиці Обертинській у Львові, куди у жовтні 
1939 року за покликом серця й причвалав Михайло Сорока. 

 У 1938 році, в річницю смерті маршала Ю.Пілсудського, певним 

категоріям в’язнів оголошено амністію. Серед інших на волю зі 
станиславівської тюрми вийшла також Катерина Зарицька. Без Катерини 

тюрма вратила в розумінні Михайла романтичну принаду, стала 

звичайною неволею. «Знову сама забралася, а мене залишила самого, як 

тоді в Тернополі», – нарікав подумки на долю збентежений Михайло. 

Навздогін Катерині на волю полетіли листи, сповнені кохання, ніжності і 
смутку. 

 Під час чергового обходу камер пан Крамарек, начальник 

станиславівської тюрми, пройшовши вздовж вишикуваної лави в’язнів, 

зупинився навпроти в’язня Михайла Сороки. З випещеного і напахченого 

обличчя начальника тюрми, переважно набурмосеного і злого, не сходила 

вдоволена на цей раз посмішка. 

 – Мушу вам повісти, ув’язнений Сороко: всі ваші листи до панни 

Катерини я змушений перечитувати з огляду на службовий обов’язок, – 

казав ніби вибачливо начальник тюрми пан Крамарек до Михайла Сороки. 

– Але моя малжонка читає листи до панни Катажини з простої жіночої 
цікавости. Читає і плаче, дивачка. Зараз моя половина з нетерпінням чекає 

на наступний ваш лист до панни Катажини, щоб знову в своє задоволення 

порюмсати… Незаперечно, ув’язнений Сорока в підході до кобіт має хист 

того італійського спокусника, як його, Казанови… 

 – Нічого ти не розумієш, йолопе, твоя дружини не виглядає 

розумніше за тебе, – подумав Михайло на слова начальника тюрми. 

 Велика загальна камера на тридцятьох в’язнів – більшовики і 
нацисти своїм звичаєм напхають до неї шістдесят або й цілих сто. По 

камері серед в’язнів-українців польської тюрми в Станиславові пролягає 
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різкий ідейний вододіл – між засудженими комуністами і засудженими 

націоналістами, налаштованими одне до одного, як справіку ведеться, 

вельми полемічно. Утім, серед присутніх у камері комуністів також мали 

місце помітні розбіжності в поглядах – з одного боку, колишні члени 

КПЗУ, з ними ще можна було принаймні сперечатися, з другого, залізні 
сталіністи. Останні стояли непохитно за негайну світову революцію, за 

соціалізм і пролетарську солідарність в московському варіанті. Вони по-

більшовицькому нахабно заперечують відомості зі сходу про 

антиукраїнський терор, про голод, русифікацію і всі інші злочини совєтів. 

На сході, мовляв, усе гаразд, там розквіт і щастя, і хай сто літ живе 

товариш Сталін, вождь і вчитель прогресивної частини людства! А що 

таке, скажіть, українські буржуазні націоналісти, ув’язнені в польських 

тюрмах? Ніхто, жодна з сусідніх держав на ними не обстає, навпаки – 

спільно душать, видають на розправи. Але ці ув’язнені капосники-

націоналісти ні на що не зважають, тримаються в тюремних камерах купи, 

все шушукаються між собою, фантазують про самостійну, зрозуміло, 

Україну, мудріші навчають темніших. Вчать напамять вірші Шевченка, 

зубрять «Декалог» і регулярно, вранці й увечері, перед сном, стають у коло 

й моляться спільно «Отче наш» і «Богородице Діво», наче умисне, щоб 

дратувати комуністів. Що вони хочуть тим показати?! Архаїзм і нудота. І 
зухвальство нечуване. Стривайте-но, панове націоналісти, ось прийде 

сюди невдовзі, обов’язково прийде Червона армія – чи поможуть вам тоді 
ваші «Отче наші», Шевченки і «Декалоги»!? 

 Одного дня в камеру наглядачі «вкидають» вуйка з села, судженого 

за участь в аграрних заворушеннях – у даному разі за спаш панської 
конюшини. Тут, безперечно, маємо класичний епізод класової боротьби 

по-українському, і комуністи одразу вуйка-революціонера прибрали до 

рук, пригорнули до свого колективу, підгодували, заспокоїли: довго сидіти 

не доведеться, скоро прийде сюди Червона армія і всіх звільнить з-під 

капіталістичного рабства, геть усі тюрми дощенту поруйнує, ні одної не 

залишить, аякже! Скоро взагалі буде світова революція, буржуазію  і 
поміщицтво буде розтрощено на порох. Настане комунізм – рай для 

трудящих мас. Вуйко-революціонер уважно по-селянському прислухався і 
приглядався. По тижні вуйко зібрав свої убогі манатки й перенісся в кут 

націоналістів. 

 – Слава Ісусу Христу. 

 – Слава навіки Богу. 



112 

 

 – Я, люди добрі, вірю в Бога, люблю Україну, як нам заповів Тарас 

Шевченко, і бажаю  їй гараздів… По дорозі мені саме з вами. Приймайте, 

люди добрі, до гурту… 

 Після дворічних етапів по польських тюрмах приходить раптом воля. 

Волю принесла на своїх довжелезниз багнетах Червона армія – в’язні-
комуністи не помилялися: більшовики таки прийшли. Тут ми, Шановний 

Читачу, повернулися до того моменту, звідки почалася наша оповідь. Так 

звана воля прийшла з чужої чужини, з країни одвічної пітьми і примусу. 

Від цієї волі мурашки не раз по спині лазять. Волі цієї, більшовицької, 
червоної, енкаведешної треба щомить остерігатися. Та виходу іншого 

нема. Як сказав Станислав Людкевич, нас визволили, і на те нема ради. І 
все ж, що не кажіть, а воля: первозданна Україна, запашне осіннє повітря, 

заспокоєний відповідно шлунок, модний костюм на тобі, а поруч 

найбільше щастя, якого міг собі набажати колишній в’язень – кохання в 

особі Катерини, коханої з дитинства, з гімназії, а тепер законної нареченої, 
прекрасної і люблячої. Так, Михайло Сорока мав підстави почуватися 

щасливим, незважаючи на загрозу світової революції. Тим незабутнім 

щастям живе він досі і житиме поки віку. 

 Мирона Зарицького, Катерининого батька, з приходом совєтів 

охопило велике піднесення: його, вченого-ізгоя, запрошено і університет 

для наукової і викладацької праці, про що математик роками нишком 

мріяв. Він очолив кафедру математики і з головою поринув в улюблену 

працю. Назагал професор Мирон Зарицький своїм  життєвим подвигом 

заслуговував на серйозне дослідження. Ми ж торкнемося кількох епізодів з 
його многотрудного життя. 

 У час судового процесу у Варшаві над виконавцями замаху над 

українофобом Пєрацьким однією з підсудних виступала Катерина Зарицка, 

двадцятидворічна студентка львівської політехніки. Її батько, Мирон 

Зарицький, на той час працював викладачем математики в польській 

гімназії у Львові. У зв’язку з варшавським процесом польські шовіністи, 

нацьковані владою, вдавалися до погромницьких провокацій проти  

українства – українських активістів били, вибивали шибки на вікнах 

українських установ, «Просвіт», шкіл тощо.  Особливо у Львові, оскільки 

більшість підсудних були львів’янами. Тому добрі люди не радили 

Миронові Зарицкому йти на виклади в польську гімназію, в якій викладачі 
та учні сповідують крайній шовінізм і дихали люттю на українців, хоча й 

жили на українській землі, – не йти в гімназію, аби не наразитися на 
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неприємність, краще, мовляв, перечекати. Мирон Зарицький  порад добрих 

людей не послухав. Він гордо зайшов до класу, де мав урок алгебри. Учні, 
як один, встали –так завжди встається з появою викладачів. Учитель 

математики, буквально на очах в учнів за час судових процесів над дочкою 

посивів, звично підійшов до столу, привітався з учнями і сказав, щоб 

сідали. Але клас одностайно стояв. «Сідайте, сідайте», – повторив учитель 

і махнув рукою, щоб сідали. Клас далі стояв, як укопаний. «Здається, 

починається… Невже ці світлоокі шибайголови проти мене щось 

намислили? Ну, що ж…» І тут наперед виходить староста класу і каже: 

 – Пане професоре, прийміть, будь ласка, наше щире співчуття з 
приводу лиха, що спіткало вашу родину… Ми, пане професоре, з вами… 

 Цей рідкісний випадок з історії польсько-українського протистояння 

був наслідком великого педагогічного хисту професора Мирона 

Зарицького – знаний математик завжди віддавав своїм учням душу, і 
вдячні учні, нехтуючи численними упередженнями, платили вчителеві 
гарячою взаємністю. 

 Випадок інший. Після полонення дочки-підпільниці більшовиками 

становище професора Мирона Зарицького в університеті сильно 

ускладнилося: на відміну від поляків совєти раз за разом вимагають від 

популярного професора, батька відомої повстанки, визначитися, сказати 

відверто, з ким він – з українськими повстанцями, з УПА, чи з радянською 

владою, з КГБ, і обіцяли, в одному випадку, сприяння в науковій кар’єрі, 
зокрема членства а Академії Наук, в іншому випадку на професора чекали  

нескінченні репресії. Професор, в якого на руках виховувався малолітній 

онук, син Михайла Сороки і Катерини, народжений за перших совєтів у 

тюрмі, відповідав кожного разу з гідністю, що він  не політик, а дослідник і 
викладач математики. Тоді КГБ вдається до своїх більшовицьких 

хитрощів: організує при кафедрі математики щось посереднє між 

колоквіумом і мітингом на тему «Математика в працях марксизму-

ленінізму». Одержав офіційне запрошення на екстраординарний науковий 

захід і професор Мирон Зарицький. Перед вели, певна річ, представники 

парткому, деякі передові викладачі – щось там цитували з Маркса і Леніна 

про математику, щось там доводили, з кимось обов’язково полемізували, 

як того вимагалось. Наприкінці сово надається Мирону Зарицькому, хоч 

той слова не просив. 

 Мирон Зарицький вийшов на кафедру й виголосив дуже коротку 

промову. 
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 – Усі знають, і я в тому числі, що 2+2 буде 4. Як до цього виразу 

прив’язати політику, навіть найпрогресивнішу, я, бігме, не знаю. 

Перепрошую… – професор Зарицький вийшов з приміщення… 

 Не менш привабливим є образ Володимири Зарицкої, дружини 

Мирона і матері Катерини Зарицької. Завдяки піклуванню дружини Мирон 

Зарицкий міг спокійно віддаватися математичним студіям. Завдяки 

виховним талантам мами Катерина Зарицька могла присвятити себе 

мученицькому служінню Україні. І завдяки невсипущості й самовідданості 
баби Лодзі виріс її єдиний онук, народжений в тюремній камері на 

Бригідках, Богдан Сорока. 

 Катерина і Михайло не тільки кохалися палко, як уміють кохатися 

колишні політв’язні, освятивши кохання законним шлюбом, – час минав у 

ненастанній праці, підпільній, глибоко законспірованій. Відбулися 

конспіративні зустрічі, тривав обмін думками, досвідом. Дії підпілля 

набирали обертів. Цієї праці вимагав громадський обов’язок, керівне 

членство в крайовому проводі Організації. До цього підштовхувала 

нахабна великодержавна політика некликаного самозваного визволителя, 

на якого іншої ради не було, крім опору і боротьби. 

 Перед громадянством України Західної в 1939 році постала сувора 

дилема: або мовчазна капітуляція перед Москвою з її одвічною потугою, з 
її Червоною армією, з кривавим НКВД, з гулагівською системою, здатною 

без вороття проковтнути мільйони людей. Або ж, з другого боку, нерівна, 

але благородна боротьба, спротив  більшовицькому безкраю всіма 

принаявними силами – до перемоги або до загибелі на полі бою. Перемога 

мислилась десь попереду, на певній відстані, але мислилася як невідклична 

закономірність: визвольна справа України – справа настільки свята і 
слушна, що просто приречена на перемогу. Задля омріяної перемоги над 

окупантом, одним та другим, та третім, можна і вмерти. Смерть у бою зі 
зброєю в руках уявлялась як щось з усіх оглядів закономірне явище на 

війні та ще визвольній, тому з її постійною загрозю рахувалося мало. Якщо 

уникали смерті, то тільки з огляду на невиконане завдання. 

 Вирішальне значення в ставленні до більшовизму мав своєчасно 

засвоєний і осмислений трагічний досвід України Східної, за ситуацією в 

якій уважно стежилося. 

 У західноукраїнських обставинах НКВД орієнтувався досить добре, 

але не абсолютно і з перших же днів бив по запідозрених, винних і 
невинних. Ворогів в українців, як завжди, вистачало. За діями активу ОУН, 
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окрім НКВД, ревниво приглядали з підпілля патріоти поверженої Польщі і 
не гаяли нагод побивати українців на цей раз руками НКВД. Потім 

польські патріоти в Україні не гребуватимуть і руками гестапо, щоб бити 

по українцях. Маючи справу з українцями, польські патріоти дуже нечасто 

дотримувалися правил гри, зрештою, як і більшовики. Тюрми від Берестя 

до Чернівців і від Перемишля до Під волочиська, до Києва і за Київ 

переповнені…  

 … А тим часом мала батьківщина Омеляна Лиги сторозтерзана 

Берестейщина, як жодна інша з українських земель, у ті бурхливі місяці 
переживала тяжку національну драму, найтяжчу, можливо, за всю її 
понадтисячолітню історію. Відсвяткувавши з гітлерівцями перемогу над 

Польщею бучним спільним парадом у Бересті, совєти червоним олівцем 

Сталіна новоздобуту  Берестейщину відмежовують від України й 

адміністративно приєднують до БРСР. Коштом Берестейщини Москва 

робить Білорусі імперський подарунок, відшкодовуючи в такий спосіб 

загарбання Совєтською Росією білоруської Смоленщини з недвозначним 

розрахунком на подальшу лояльність і вдячних білорусів щодо старшого 

брата. І не помилилася: білоруси, як і євреї, чулися більшими комуністами 

за самих росіян. 

 Українці Берестейщини, свідоміша й освіченіша їх частина, 

збурилися і запротестували, спорядили депутації в Москву, до Києва і до 

Львова – шукати захисту і справедливості. З тих гарячкових заходів нічого 

ж, звичайно, не вийшло і не могло вийти, адже справу вершили 

більшовики, а більшовик, як відомо, все роблять по-більшовицькому, 

навіть соціалізм і комунізм, а тим більше трапляється нагода зробити 

Україні ще одну шкоду. Сталін у Кремлі з брутальною лайкою накинувся 

на М.Хрущова, тодішнього генерал-гебернатора УРСР, за несміливе, 

елементарне обстоювання права України на Берестейщину як етнічно 

український край. Вождь злостиво згадав при тій нагоді Скоропадського і 
Петлюру та обкидав помиями воднораз авторів мовно-етнічних карт, 

якими оперував М.Хрущов і на яких Берестейщина законно і обґрунтовано 

значилася в складі етнічної території України, і М.Хрущов, не вперше і не 

востаннє, поступився, звичайно. Поліську депутацію в Москві слухати і 
бачити не захотіли. «Партія знає краще, що треба!» – казали біля- 

кремлівські третьорядні чиновники поліським депутатам, заступаючи їм 

дорогу до Кремля. Таку саму гостинність єдинокровним братам з Полісся 

продемонстровано й у радянському Львові – поліщуків навіть на поріг 
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оперного театру не пустили – на воз’єднавчі збори. По кількох місяцях по 

воз’єднанні українські активісти Берестейщини – вчителі, священики, 

правники один за одним починають зникати назовсім – відомо де. За 

приблизними підрахунками, зникло на Берестейщині за перших совєтів 

понад 80 чоловік – людський цвіт краю. 

 Малий поліщук Омелько Лига йшов уперше до шкли –  в 

саморобному, пошитому мамою, сільською крачинею, піджачку, в 

новеньких постоликах, сплетених для цієї нагоди дідом Онипрієм. 

Слухаючи ввечері Омельянові шкільні вправи з білоруського букваря, 

батьки й сусіди від дива й обурення кляли совєтську школу: 

 – Ну поляки, то поляки, але кому тепер забаглося калічити наших 

дітей?! Навіщо?! Який глузд?! 

 Безперечно, мовно-національне каліцтво комусь та потрібне. Москві, 
наприклад. Москва на людському каліцтві і кривді – національному, 

культурному, соціальному віддавна зуби з’їла…  

 … Товариські розмови між в’язнями в зонах точаться в ході на 

тісних дерев’яних трапах, прокладених між бараками. Михайло Сорока 

звично брав Омеляна за-під руку і в такий спосіб парадував перед людьми.  

 – У моєму розумінні, пане Омеляне, цей туалетний фортель КГБ 

щодо вас свідчить про одне: вони вас трактують досить поважно, 

потерпають, мабуть, з приводу вашого, ну, сказати б, духовного 

потенціялу і досвіду. З огляду на це треба вам знати, наприклад, про 

існування в надрах КГБ такого собі п’ятого надсекретного відділу «Деза», 

який відає справою брехні та дезінформації в інтересах імперії та КГБ. 

Маємо на вашому прикладі класичний випадок дезінформації. У вашій 

замороці, Омеляне, якщо відкинути емоції, так усе очевидно, що на сміх 

бере, хвороба! 

 – Ну, мені, припустімо, не до сміху, пане Михайле, – ображено 

мовив Лига. – Різна табірна покидь лізе мало не цілуватися, уважаючи 

мене за свого, за провокатора, викритого, мовляв, табірними 

екстремістами-націоналістами, а свої верхогляди, не зважаючи навіть на 

вашу героїчну дружбу, пане Михайле, відвертаються. А втім, хай собі як 

знають. Можливо, я занадто все беру до серця… Віднедавна я все більше 

думаю про свою Берестейщину… 

 – Ось власне, Омеляне, ось власне, я сам хотів вам про це сказати. Я 

з великою цікавістю і користю для себе прочитав ваші конспекти на 

берестейські теми, за що вам щиро дякую і вибачаюся, що досі їх не 
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повернув: дав їх переглянути ще декому. Люди читають і дивуються. Я сам 

досі не знав, наприклад, що такі українські діячі, як Косинський, 

Кричевський, Нелюбович-Тукальський, Варлаам Ясинський, походять з 
Берестейщини. Працюйте над своїми конспектами, розширюйте їх і 
поглиблюйте, і нехай їх читає якнайширше коло людей. Ви серцем і 
розумом знаєте предмет, у вас зрозуміло і переконливо виходить … І ви ще 

досить молодий, хвороба, –  вам же тільки тридцять рочків. 

 – Коли я звідси вийду, мені буде за сорок. 

 – А я, правдоподібно, і зовсім звідси не вийду, але це нічого не 

означає: поки живий, по-живому треба мислити і діяти. Тому, Омеляне, 

невтомно працюйте, популяризуйте серед українства Берестейщину, не 

дозволяйте про неї забувати. Ви щаслива людина: у вас є для кого і для 

чого жити і працювати, Омеляне Лиго. Ну, щодо більшовицьких 

провокацій, то доведеться з ними, з більшовиками та їх наклепами, 

тимчасово змиритися і перетерпіти, не провокувати ж їх на негайну 

розправу, адже ми в них у руках. Тож не треба з цього приводу лізти в 

запретку… Ну, на сьогодні, здається, досить. Завтра о цій порі здибаємося 

на спортивному майданчику, поки його не заборонили. Хрущов робить 

щодо нас свої два кроки назад… На спортивному майданчику є чудові 
гантелі і штанга з комплектом дисків – побачимо, на що ви здатні. На все 

вам добре, Омеляне. 

 – На все вам добре, пане Михайле.  

 …Незважаючи на непевну ситуацію в місті і в цілому краю, Михайло 

Сорока і Катерина Зарицька одружилися. Після шлюбних церемоній і 
скромного весільного банкету молоді нарешті усамітнилися в своїй 

кімнаті. Між цілунками й обіймами, тепер законними, некраденими, 

сталася така розмова. 

 – Кому ти ще тоді в гімназії повідав? 

 – Про що, люба? 

 – Ну, про те, що … кохаєш мене. 

 – Дівчатам – жодній, а хлопцям – усім! 

 – Справді?! – Катерина відповіддю чоловіка втішалася 

надзвичайно… 

 Поквапний шлюб свідчив про те, що молодята справді закохані, що 

вони не уявляють подальшого життя нарізно, тож відкладати одруження 

сенсу нема. У закоханих, поготів колишніх в’язнів, надто добре обізнаних 

з нападами тюремної самоти, стужених навзаєм, – своя логіка і в коханні та 
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й у всьому іншому. Ще можливо підштовхувало до одруження гостре 

передчуття небезпеки – чигала знавсебіч, тож треба було квапитись і 
стрінути гримаси долі в озброєнні сімейного облаштування. Кагебісти-

слідчі не раз дорікали в’язням на допитах: «Навіщо було одружуватися, 

адже знали, що за вами тюрма плаче?!  Навіщо було прирікати на муки 

своїх дружин і дітей? Де був ваш розум?!»  Докори ніби слушні, ніби 

справедливі, та не дуже: у всіх випадках, незважаючи на обставини, гору 

бере людська природа. А муки наших дружин і дітей цілком лежать на 

сумлінні гуманістів з КГБ. 

 По чотирьох місяцях сімейного щастя прийшли енкаведисти, вночі 
звичайно, і не прийшли, а увірвалися до помешкання Зарицьких забирати 

Катерину. Сімейне щастя закінчилося. Уже була Катерина вагітною. 

Михайла наразі ніби не чіпали. Заскочивши до житла, енкаведисти 

насамперед Катерину відокремили від решти сім’ї й посадовили в куті на 

крісло, поки тривав обшук. Михайла Сороку й професора Зарицького 

поставлено окремо біля протилежної стіни. Обмінюючись поглядами з 
затято всміхненою дружиною, Михайло лихоманково зважував свої 
наступні кроки. Вибір дій на цю хвилину обмежений. До збройного опору 

вони не були готові. Не було під руками і зброї. Та й як, скажіть, стріляти в 

хаті, де є близькі люди, це означало б прирікати їх на арешт і неминучі й 

незаслужені репресії. І Михайло Сорока цілком серйозно грізним 

енкаведистам запропонував свою угоду: взяти до арешту, замість кволої 
вагітної дружини, його, Михайла Сороку, її чоловіка, він на те згоден. 

Енкаведисти того ніби й чекали – без вагань забрали з собою до ув’язнення 

обох – і Катерину, на чий арешт мали сякий-такий ордер з прокуратури, і 
Михайла – без ордера: на арешти і затримки в енкаведистів завжди 

повноважень вистачало. 

 У наступну частину страдницької сімейної епопеї Катерина Зарицька 

і Михайло Сорока згадуватимуть одне одного такими, якими 

запам’яталися навзаєм з тієї останньої спільної ночі, ночі їх арешту. 

Більше їм куца доля українських патріотів бачитися не судила. До кінця 

життя відчуватимуть обоє короткочасне подружнє щастя, знаходитимуть у 

ньому наснагу для виживання в більшовицькому пеклі. Їх кохання долало 

імперські відстані й гулагівські запрети, щоб огрівати їх зболені серця. 

 Катерина Зарицька стала жертвю довоєнної популярності як 

учасниця успішного замаху на Пєрацького, і ще, можливо, в її арешті 
заважили дефензивні архіви, захоплені совєтами у Львові.  Спрацювали 
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також енкаведешні підозріння про причетність Катерини і Михайла до 

підпільної діяльності ОУН уже проти совєтського визволення. Цю 

законспіровану діяльність НКВД відчувало багатьма своїми каналами, 

ОУН вони ніколи не легковажили. 

 Михайлові Сороці натомість «справу» довелося терміново 

фабрикувати і за відсутністю компромату пускати по лінії особливої 
наради при НКВД у Москві. На львівських енкаведистів, як виглядає, 

справив прикре враження шляхетний вчинок Михайла під час арешту 

дружини. До такого вони в себе, в Росії, непризвичаєні, щоб чоловік з 
гордо піднесеною головою йшов добровільно, чи майже добровільно, до 

в’язниці з арештованою дружиною. Тому приклад – ганебна поведінка 

щодо арештованих безневинно дружин Калініна і Молотова. Якби Сорока 

не мав аніяких провин перед комуністичною імперією і стояв понад 

підозрінням, після мужнього захисту дружини під час її арешту шлях йому 

на волю однаково був би на напівжиття закрито. Тим-то на замовлення 

львівського обласного НКВД Особлива нарада в Москві охоче 

проштампувала Михайлові Сороці заочний восьмирічний термін 

ув’язнення у виправних закладах. Уже в 60-х роках в’язневі Сороці 
прийшло з прокуратури повідомлення, що відбуту заочну восьмирічну 

судимість з нього знімають, мовляв, за відсутністю складу злочину. Нового 

в’язня тут-таки, в Москві, розподілено спочатку на Колиму й завезено 

довгими степами в порт Находка біля Владивостока, а потім повернено 

тими ж етапами назад у Європу, щоб спрямувати на Воркуту за полярним 

колом – там через невпинне вимирання невільників катастрофічно 

бракувало дармових робочих рук у шахтах.   

 Поки Михайла возили підконвойними етапами від Москви до самих 

до окраїн – до Находки, в відтак назад до Москви і на Воркуту, над 

Катериною вдень і вночі тривало прискіпливе, брутальне слідство в 

Бригідках у Львові. Кортіло енкаведистів знати з перших уст події 
шестирічної давності у Варшаві і Львові, але передовсім цікавило, звісно 

ж, те, що діється в українському підпіллі зараз. У даний момент – мета, 

засоби, кількість, імена, адреси. Відбиваючись ліворуч і праворуч від 

доскіпливих і безцеремонних енкаведистів, Катерина дедалі частіше під 

серцем чула порухи дитини – дитина хвилювалася разом з матір’ю. 

«Тримайся, маляточко, не падай духом, не вередуй, якось з Божої ласки 

воно буде…» – підбадьорювала дитину і маму себе. Народився в тюрмі 
син, здоровий, рухливий та крикливий, схожий до батьків. Щастя матері 
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було суперечливим: виживемо чи ні – може доля зласкавиться над 

тюремним уродженням, може суворі тюремщики їх не розлучать. Згодом 

хлопчака, названого мамою Богданом, передадуть з тюрми дідові й бабі. 
Позбулися малого крикуна, аби не заваджав слідчим відновлювати над 

його мамою «революційну істину» і не порушував безвідповідальним 

галасом тюремної тиші, яка з тюремними приписами має бути завжди 

мертвою і непорушною. 

 Слідство над Катериною Зарицькою тривало і тривало, і кінця йому 

не видно було – енкаведисти не сумнівалися щодо підпільного рангу 

підслідної і за всяку ціну намагалися її розколоти, видобути  неї все, що 

вона знає «по суті» і «тільки правду», – коли загриміла раптом війна. На 

цей раз німецько-радянська: вчорашні союзники, яке їхало, таке здибало, 

розбили, нарешті, глеки. Від бомбових атак місто Лева раз за разом 

здригалося.  Здригалася і тюрма в Бригідках. І з перших же днів війни 

з’ясовується: стримати вчорашнього союзника нема жодної змоги і треба 

ганебно задкувати хтозна-скільки і доки, тому Кремль українським 

в’язням, і винним і невинним, заочно виносить смертний вирок. У час 

масових розправ над беззахисними в’язнями в тюрмах, зокрема львівських, 

енкаведисти перед втечею дали волю нечуваному катівському бузувірству. 

 Така сама доля чекала і на Катерину Зарицьку.  Зачинена в камері-
одиночці в слідчому блоці, вона здригалася від вибухів і смиренно 

молилася – за синочка, за батьків і за Михайла, якщо він ще живий. 

Щохвилини могла відчинитися кормушка на дверях і міг пролунати 

призначений їй постріл. Могли її взяти на муки в тюремний підвал, звідки 

час від часу долинали нелюдські волання. Могла, нарешті, накрити 

випадкова німецька бомба. Нерви в енкаведистів-тюремщиків від 

завивання бомб таки здали, і вони посідали на машини й пустилися 

навтіки.  По годині, проте, енкаведисти повернулися докінчити каїнову 

роботу. За час їх відсутності в’язні-побутовики з тюремної обслуги 

встигли відчинити двері багатьох камер, в тому числі камеру Катерини.  

Звільнені несподівано в’язні встигли до повернення тюремщиків 

розбігтися по місту. Над містом хижо кружляли німецькі літаки, гриміли 

вибухи бомб. З Високого замка глухо пахкали зенітки. 

 Уже за німців 2 липня з тюрми Бригідки на Яновський цвинтар було 

вивезено на поховання 382 невпізнані, спотворені тіла колишніз в’язнів, 

замучених більшовиками перед утечею. 

 … А тепер слово тобі, моя горопашна Берестейщино.  
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 Про героїчну оборону Берестейської фортеці совєтська література 

упродовж десяти  повоєнних років услід за владою слухняно й уперто 

мовчала, вважаючи оборонців фортеці, і мертвих і живих, зрадниками 

радянської вітчизни, не вартими на вшанування чи бодай на згадку. Щойно 

після скону вождя прогресивної частини людства згадали раптом в країні 
совєтів про мужніх захисників фортеці над Бугом. Отоді письменницька 

братія, захлинаючись від захоплення, заговорила про безсмертних героїв. 

Згадав про фортецю та її захисників насамперед провідний совєтський 

баталіст К.Симонов. Пише безперервно про фортецю С.Смирнов. Кожен 

член спілки письменників чи спілки художників Білорусі відтепер уважає 

за обов’язок ощасливити світ повістю, п’єсою або полотном про фортецю 

та її захисників-героїв. Але творча пошість інженерів людських душ на 

тему фортеці над Бугом, як це поспіль властиво комуністам, і тут 

повестися без перекручень і брехні не може: совєтські автори про події 
першого дня війни навколо залізничного вокзалу в Бересті замовчують 

головне, можливо, від сорому.  

 Справа в тому, що до останніх годин перед війною через 
берестейський залізничний центр на захід, до німців, ішли ешелон за 

ешелоном зі стратегічними матеріалами: з нафтою, бензином, зерном, 

цукром, деревиною. Свій, отже, народ більшовики тримали впроголодь, 

аби підгодувати союзних фашистів. Німці з німецькою пунктуальністю 

розвантажували товари і порожні вагони повертали назад. У ніч з 21 на 22 

червня 1941 року на німецький бік кордону відправлено було кілька 

наступних ешелонів зі стратегічним добром. Десь о годині третій з 
німецького боку повертався один з випорожнених ешелонів. Довіра до 

німецького союзника від Кремля до прикордонних застав була настільки 

велика і повна, що порожні вагони на кордоні ніхто не перевіряв. 

Порожній ешелон  пропустили отож без затримки через кордон, і він, 

переїхавши через міст над Бугом, зупинився навпроти залізничного 

вокзалу міста Берестя.  

 О четвертій годині ночі з «порожнього» ешелона висипало кілька 

сотень німецьких автоматників і без найменшого опору захопили вокзал і 
весь привокзальний район міста, а також залізничний міст на Бузі. А десь 

по годині на фортецю і місто полетіли перші німецькі бомби і снаряди. 

Між вчорашніми союзниками почалася велика бійня за перерозподіл 

Європи і світу.  
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 З Берестейської тюрми тоді втекла велика група політв’язнів, 

знищити яких більшовики не встигли. Серед звільнених був і Л. 

Ступницький, учасник визвольних змагань, у недалекому майбутньому 

генерал УПА. 

 … Німці як прийшли, так і відійшли. Закінчилась Друга світова 

війна, та в Україні змагання тривали – між УПА та «другими» совєтами. За 

свою кровну справу УПА боролася до кінця, поки стачило сил, а сил не 

стало – боролася далі до героїчної загибелі, до останнього пострілу. 

Капітуляції не було. 

 У процесі творення збройного підпілля, відтак УПА, активно діяла 

подруга «Легенда», невелика і слабосила на вигляд, але відважна й 

енергійна жінка. Вона мала великий досвід особистого протистояння з 
ворогом, могла в критичні моменти приборкати свій і підлеглих страх, 

перебільшення почуття небезпеки. Найбільше праці і серця подруга 

«Легенда» (Катерина Зарицька) доклала до розбудови служби Червоного 

хреста при УПА. 

Синок повстанки «Легенди» живе з дідом і бабою у Львові, як колись 

жив сирота сиротою в Гнилицях на Тернопільщині його батько. Не 

чіпають наразі дитину більшовики, а могли б забрати і загубити в 

численних сиротинцях або віддати довіреним особам на виховання ще 

одного яничара без роду і племені, як переважно роблять з дітьми простих 

повстанців. А не чіпають Богданчика Сороку більшовики не з гуманних 

спонук – такі химери більшовикам невластиві, а тому не чіпають, бо 

править дитина для матері-повстанки за постійно діючу і безвідмовну 

привабу. Не чіпають більшовики і діда з бабою: надто відома в науковому 

світі постать професор-математик – чіпати не рука, хоча й дуже свербить. 

Тому мешкання Зарицьких у Львові перебуває під надійним ковпаком. 

 Член Крайового проводу ОУН, довірена особа генерала 

Чупринки, авторка статей у підпільних виданнях Катерина Зарицька, як і 
всі повстанці, не застрахована від підпільних бойових несподіванок, від 

полону чи від смерті. Добровільної здачі в полон ні за яких умов не 

передбачалося. Для українських повстанців полону, як такого, не існувало: 

на місці чекала жорстока бандитська розправа, тривале так зване слідство з 
бузувірськими експериментами, а потім розстріл або пожиттєве 

двадцятип’ятирічне ув’язнення.  

 Якось одного разу Катерину несподівано затримали біля 

мертвого пункту облавники, з’явилися  немов з-під землі й одразу 
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брутально обшукали. Катерина не мала при собі , на щастя, ні зброї,  ні 
жодних інших викривальних матеріялів – така собі звичайна симпатична 

жінка. За звичаєм більшовицьким облавники про всяк випадок збили 

затриману до нестями:  «кажи, мовляв, правду», але так нічого й не вибили 

– не на таку напали. На ніч скатовану, напівпритомну полонянку зачинили 

в якомусь селянському приміщенні. Очовмалася Катерина  серед ночі від 

холоду, й перемагаючи біль у всьому тілі, докотилася вперто до вікна, 

висадила віконну раму, вилізла на двір і городом, то рачки, то покотом, 

дісталася до пасовиська, а там невідомий дядько мовчки висадив побиту, 

закривавлену жінку на коня і показав напрямок, куди мала їхати. 

 У пастку потрапила Катерина Зарицька щойно в 1947 роді по п’яти  

роках збройного опору двом імперіям зла. Пастку їй влаштовано в 

Ходорові на Львівщині. Відстрілювалася, поціливши при тому в дуже 

нахабного й необережного оперативника, чого їй гебешне відомство не 

забуде до самої смерті. Надто очевидним було: полюють спеціяльно на неї, 
на Катерину Зарицьку. Тож вистрелявши  набої, вжила,  не вагаючись, 

отруту. Одначе вмерти їй не дають: надто великий інтерес в органів 

безпеки викликає ця півмертва повстанка, надто багато, по суті все про 

повстанський рух від його початків до сьогодні вона має знати, в тому 

числі конспіративні шляхи до Чупринки. З Чупринкою подруга Легенда 

бачилася того самого дня в селі Княгиничах неподалік Ходорова, де  

Чупринка мав підпільну квартиру. Само собою зрозуміло, після провалу 

«Легенди» про всяк випадок усі зв’язки  й адреси, знані їй, довелося 

терміново змінювати. Так  у підпіллі ведеться завжди. Помимо волі 
Зарицької її сяк-так підліковують, тобто не дають померти – гебешна група 

захоплення на той випадок мала з собою лікаря-токсиколога. 

 Схоплену в бою й одволану в смерті повстанку більше року піддають 

суворим допитам з витонченим підступним шантажем щодо подальшої 
долі її самої, сина, особливо сина, і батьків. Те саме Особоє совєщаніє в 

Москві заочно виносить нескореній повстанці драконівський присуд: 

двадцять п’ять  років не просто ув’язнення в концтаборах, а утримання в 

«критій» з особливо 

брутальним режимом тюрмі,в якій , зазначимо наперед, Катерина 

Зарицька, вихованка «Пласту», багаторічна повстанка-підпільниця, стоїчно 

від дзвінка до дзвінка відбула. Без жодного рядка каяття перед 

перемжжною імперією та її грізними органами. За покаянну заяву, тобто за 

зречення святої ідеї незалежності і всього того, за що боролася ОУН-УПА і 
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за що сотні тисяч повстанців у боях наклали головами, а інші сотні тисяч 

досі терзаються в московських концтаборах,  Катерині не один раз обіцяно 

дотермінове звільнення. Катерина гордо відхиляла ворожі спокуси  і 
прирікала себе на ще гостріші утиски. 

 У нашій одвічній боротьбі за волю, як її провадило кожне наступне 

покоління, постаті Катерини Зарицької та Михайла Сороки, героїчного, 

стійкого подружжя, також постаті  їх сучасників, побратимів і посестер 

Кирила Осьмака, Галини Дидик,  Дарії  Гусяк, Володимира Горбового, 

Григорія Пришляка, Степана Янкевича і тисяч інших повстанців і в’язнів, 

мучеників і героїв, – у віках уявлятимуться в тому ж легендарному ряді, 
що й «мужі хоробрі»  з часів Київської Русі, славні отамани-характерники 

козацької доби – Байда, Самійло Кішка, Кальнишевський.  Як герої Крут, 

Базару та холодного яру. Трагізм особистої долі в уяві потомків 

скрашуватиметься хіба що усвідомленням  ваги для України, для її  
визвольної справи їх діянь, страждань і 
передчасної смерті. 
 Як би на сьогодні  ідейні спадкоємці більшовизму, відверті і 
замасковані вороги українства, не намагалися саботувати заслужене 

пошанування ОУН-УПА на державному рівні, Україна просто приречена 

йти в третє тисячоліття під духовним омофором повстанської епопеї, а 

будь-які  спекуляції в більшовицькому дусі лежатимуть вічною ганьбою на 

наших сучасних і майбутніх політиках. 

 … Михайла Сороку з вісьмома роками заочного присуду за  плечима 

довгими і короткими залізничними етапами від пересилки до пересилки 

везли за маршрутом Москва - Владивосток (порт Находка), щоб 

найближчим морським етапом спровадити на Колиму. Де кожна зона – 

режим душегубки. Але в Гулазі  чомусь передумали і повернули тим  же 

маршрутом через Москву на Воркуту, мало чим кращу за Колиму. Велика 

російська імперія з її нечуваним  тоталітаризмом, з її вимученим, 

заляканим, до краю стероризованим народом гостро бачилася і відчувалася 

саме з тюрмі,  з пересилки,  з етану. Крізь пересилки і етапи йдуть  колона 

за колоною тисячі, сотні тисяч, мільйони в’язнів, знесилених, голодних і 
холодних, кинутих за грати насправді за ніщо – лише    за те позбавлених 

волі, що соціалістичному молохові потрібні дармові робочі рука, мільйони 

дармових робочих рук. І ще знущалися з підневільної людини  для 

посилення страху в несуджених мільйонів на волі, аби вдень і вночі 
боялися і по-рабському тремтіли. А ще комуністи творили зло над власним 
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народом заради самого зла, заради хворобливого катівського  смакування 

людськими стражданнями. 

 У тюрмах і на пересилках неймовірна тиснява, в камерах ніде 

повернутися. Частішають небезпечні  сутички з  тюремними піратами, з 
диким,                                                                                                                                                                                                                                        

гидким і підозріло агресивним і живучим світом блатних злодіїв, 

випестуваним більшовиками в місцях ув’язнення  собі на  підмогу супроти 

«мужиків» -роботяг, аби ті не випростувалися і не піднімали голови. 

Дедалі гостріше дається взнаки недоїдання. 

 На одній з пересилок, чи не у Вологді  часом, причепився до 

Михайла смолою пацан з кримінальників: мав невдовзі звільнятися, то й 

накинув оком на Михайлів костюм, ще досить пристойний, хоча й добряче 

потертий на етапах. «Давай, мовляв, мінятися – ти мені піджак, а я тобі 
солдатську шинель, майже нова, сам бачиш, дивись не прогадаєш. У тебе 

піджак  або вурки відберуть,  або зогниє в коптьорці, а мені на волі 
пригодиться, вік буду тебе згадувати добрим словом…» Зваживши за і 
проти, Михайло пристав на запропонований  бартер. Справді, в сірому 

тюремному  мурашнику на голих нарах, збитих для більшої зручності з 
нетесаних кругляків, в шинелі, «майже новій», і тепліше, і затишніше. 

Шинель  придалася того ж буквально дня. На тодішніх пересилках 

в’язням-етапникам ні  мисок, ні ложок не давали,  через  щось було «не 

положено»  –  бери кашу-розмазню хоч у пригорщі, якщо голодний, а нема  

в що брати, то не бери зовсім, країна совєтів нічого не втратить, якщо який 

при-морочений контрик зайвий раз не пожре. Біда,звичайно ж, вчить: 

прихитрився Михайло гарячу  кашу  брати в ріг поли шинелі, щоб звідти 

комфортно, без поспіху і до останньої зернини злизати, на полі і знаку не 

позоставало. 

 Залізниця Котлас – Воркута збудована в прямому розумінні на 

кістках в’язнів  – на російській півночі від Мурманська до Магадана все 

стоїть на кістках невільників на вічну ганьбу Росії.  Скопано вручну горби, 

великі й малі, засипано видолинки. Заготовлено і вкладено мільйони шпал. 

Споруджено сотні мостів. Єдиний механізм на земляних роботах, як і сто 

років тому –  одноколісна тачка з двома ручками. Та ще заступ, та ще лом. 

Та ще на чолі виробництва горластий майстер-виконроб товариш  «Давай-

давай!». Вологодський конвой в жодному випадку не знає жартів – стріляє 

без попередження. Не знає жартів також  північний мороз. Міста і селища 

вздовж будованої  траси в переказах поколінь закарбувалися як каторжні, 
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людиновбивчі центри, прикрашені братськими могилами, зарослими й 

умисне затоптаними:; Мікунь, Ярега, Ухта (Чиб’ю), Печора, Косью, Інта, 

Абезь, нарешті сама Воркута. 

 До пуску залізниці вся  комунікація з Печорського басейну з 
Великою                                                                                                                                                                                                                                        

землею (зоною) відбувалася  водним  шляхом: Архангельськ -  Біле море - 

Баренцове море  - ріка Печора - ріка  Уса   - Воркута. Поки будувалася 

залізниця в  1937-19 41 роках на Воркуту й Інту водним шляхом 

етапувалися тисячі в’язнів - смертників, везли їх під конвоєм у спеціальних 

невільничих баржах.  Померлих у дорозі  в’язнів скидали просто в море, 

перед тим потрощивши мертвим черепи, аби, чого  доброго, у воді не 

воскресли. Перше промислове  вугілля також пливло в баржах з кількома 

ручними перекидками з малих барж у більші. 
 В Котласі розташований пересильний концтабір. Етапні партії з 
півдня сходяться в цьому концтаборі, звідки в’язнів розподіляють на всі 
зони вздовж будованої залізниці. Котлаську пересилку за чотири роки 

перейшло сотні тисяс людей, переважно без вороття. На її  нарах лежали 

О.Вишня, В.Гжицький, О.Гірняк, М.Гаско, Г.Майфет, І.Фещенко-

Чопівський, О.Луцький. Останній у цьому концтаборі і помер. 

 У червні 1941 року в пересильний концтабір Котласа пробилася 

звістка про початок війни. Дотепер політв’язнів як тільки совагітпроп не 

обзивав: контрики, біляки, троцькісти тощо. Віднині всіх гуртом 

іменуватиметься фашистами, і ця несправедлива, тенденційна лайка 

свідомо затримається в гулагівському і білягулагівському вжитку до скону 

самої імперії. Утім, українці під братньою Росією все мали гіркий привілей 

на автономні обзиваня – спочатку, як відомо, мазепинці, потім петлюрівці, 
а з сорокових років по сьогодні – бандерівці. 
 Останній поріг невільничої залізниці до Воркути стає до ладу 29 

грудня 1941року (новорічний подарунок дорогому товаришу Сталіну) – 

німці вже захопили Україну і стояли під Москвою. Країна задихалася від 

нестачі вугілля. Тепер з Інти та з Воркути на південь покотилася одна за 

одною залізничні валки з бажаним вугіллям, видаваним на-гора переважно 

політв’язнями. А на північ, у Воркуту  й Інту, своєю чергою прямували 

ешелони  вагонів з в’язнями –  на зміну тим, що безперервно мерли від 

виснаження. Смертність у концтаборах під час війни величезна, північні 
шахти хронічно потребують робочих рук, і НКВД   невтомно знаходить їх 

на волі. 
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 Етап, яким Михайла Сороку припроваджено на Воркуту, був чи не  

першим  залізничним етапом – попередні етапи на Воркуту здійснювалися 

водним шляхом – Печорою і Усою. З кінцевої залізничної стаційки до 

пересильного  табору Воркути колону в’язнів  завдовжки  на кілометр вели 

пішки, своїм  повільним  ходом у супроводі численних конвоїрів з 
собаками. Конвоїри, як один, зодягнені в нові білі кожухи, у валянки  – 

в’язні ж конвойовані –  в чому кого взяли, іноді в легкому літньому одязі . 
Тим  часом на дворі сорокаградусний мороз. Та ще негостинна заполярна 

пурга – колючим  перемерзлим снігом засипає очі і дме-продуває наскрізь. 

На  захмареному і засніженому обрії ліворуч і праворуч від хресної дороги  

стрімлять шахтні копри і горбляться ще досить  низькі терекони.  Трохи 

згодом терикони  виростуть, мов на дріжжях.  Усі промислові об’єкти  

обплутано колючим дротом, мухоморами  скрізь височіють сторожові 
вишки  з незмінними  автоматниками. На  південному сході крізь  пургу  

іноді проступають вкриті снігом, немов скляні, скелі заполярного Уралу. 

 Глухий гамір в’язнів, безугавні захриплі  крики конвоїрів,ярий  

гавкіт вівчарок,  скрип зледенілого снігу під тисячами ніг і, головне, стукіт 

у голові від етапного  знесилення – поєднувалися в пекельний гам.  У 

конвойованій колоні панує  східноєвропейське різномов’я.     

 – Ви, чоловіче, звідкіля? –  долаючи втому і  холодне  тремтіння у 

всьому тілі, питався Михайло Сорока в’язня, що ішов з ним поруч у 

спільній п’ятірці, простуджено кашляв  і незручно звисав на Михайловій 

руці. 
  – Я з Києва, «спілчанин»… Е, брате, в тебе побіліла ліва щока. Три, 

три пальцями, бо будеш мати клопіт! Ти військовий? 

 – Я зі Львова, прошу пана. 

 – За два останні роки ваших відчутно в зонах побільшало. З’явилися 

також поляки, прибалти і німці. Ведуть тут з усенької займанщини, немов 

на Голгофу ведуть – розпинати. Мало хто звідсіля живим вийде. Я 

принаймні позостану у вічній мерзлоті… на Соловках ще якась надія 

жевріла, а коли ні з того ні з сього зачитали другий строк, усі надії 
вмерли…  

 – Не падайте, чоловіче, духом. А чей же виживемо… 

 – Мені вже де там. 

 Відтак самому Михайлові, записному й невтомному оптимістові, на 

словах принаймні, огорнув серце моторошний холод на вигляд саней, 

запряжених парою припорошених білою памороззю шкап, з високим, на 
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зріст, людини, штабелем замерзлих до оскляніння мерців, зрозуміло, 

в’язнів, переважно голих, поскладуваних акуратно остриженими головами 

в один бік – голови, як одна, були прострелені, деякі розтрощені кувалдою 

з тим, очевидно, щоб запобігти симуляцію смерті і втечу, а може з якихось 

інших міркувань – умом Росію не збагнути, як відомо. 

 Далі етапові перетнула дорогу дивна підконвойна колона в’язнів, яку 

кудись вели. В’язні в колоні мали на собі різноманітні, мабуть трофейні, 
шинелі і шапки – польські, фінські, румунські тощо. Зодягнені в трофейні 
недоноски, в’язні скидалися на військових полонених, ким вони й були 

насправді. 
 Після ретельного зустрічного обшуку-шмону, перевірок, перекличок 

задубілих від холоду етапників запускають нарешті в зону пересильного 

концтабору. І знову опікає людську свідомість страхітлива сцена вже в зоні 
на очах прибулих етапників. Наглядачі і вахтери після старанної перевірки 

запустили в зону вслід за етапом запряжені дохідною конячиною  сани-

розвальні з капустою, переважно гнилою і мерзлою. З тієї капусти в їдальні 
готуватимуть баланду на обід. Тієї миті, коли сани з капустою опинилися в 

зоні, до них кинулися з десяток в’язнів, які на сани з капустою, здається, 

чекали. Відштовхуючи один одного, нападники хапали перемерзлі й гнилі 
головки капусти і тут-таки, біля саней, жадібно і похапцем їли. Голодних 

нападників від саней відганяла інша група в’язнів-охоронців. Довгими, 

замашними палицями-дринами охоронці без милосердя й стриму періщили 

ошалілих капустоїдів по головах і спині – по чому втрапили. Одного 

прибили зовсім, може й вбили, бо випустивши з рук жадану головку 

капусти, він простягнувся байдуже на втоптаному снігу. Хуру з капустою 

від голодних напасників отож оборонили й переможно попровадили до 

їдальні, войовниче вимахуючи дринами на пострах охочим поживитися на 

дурняк гнилою капустою – не вийде, мовляв, товариші в’язні, і не думайте 

і не гадайте, тримайтеся наркомівської норми… 

 По двох днях величезний етап порозпихувано по різних 

воркутинських таборах, на чиїх шахтах пильніше відчувалася потреба в 

робітниках. Такі етапи до Воркути прибували мало не щодня, і все одно 

людей у шахтах бракувало. 

 І пішло-поїхало.. Під час оформлення на роботу питалося пикате 

начальство кожного про фах. Відповіді звучали різно, як ведеться в житті 
серед людей: машиніст паротяга, селянин-їздовий, історик-єгиптолог, 
студент університету, токар-металіст, армійський полковник, артист-
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ілюзіоніст. Був і професійний асенізатор, а може придурювався. Серед 

знедолених переважало селянство і робітництво. Михайло гордо назвався 

інженером-архітектором –  жодного враження. У всіх випадках ухвала 

комісії звучала майже однаково: працюватимеш у шахті, країні потрібне 

передусім  вугілля, хоча й дрібне, але багато… На жаргоні блатних, на 

фені, остання максима про дрібне вугілля мала риму і звучала до одуру 

переконливо і глузливо. 

 Видобували вугілля в лавах допотопним способом, єдиний механізм 

– відбійний молоток, але молотків не вистачало, решта шахтарів гарувала 

поруч дзюбаками,   ломиками та незамінними лопатами- шуфлями  сколене 

в забої вугілля вручну   шурувалося на  риштачні спуски. На корінних 

штреках вугілля потрапляло  у вагонетки й  кінною  тягою 

спроваджувалося  до шахтного стовбура, звідки видавалося на-гора. За 

станом здоров’я в’язні-шахтарі поспіль були доход ягами –  з початком 

десятигодинної зміни  залазили рачки в забої, падали  знесилені на 

кучугури вугілля і засинали хворобливо міцним сном.  Спали, мов убиті, 
не раз цілими змінами. На щастя, щоб не обмерзав                                                                                     

стовбур, цілодобово шахти  прогрівалися калориферами. Та й 

начальницький примус під землею не був цинічно жорстоким, як на 

поверхні, люті пригоничі самі в шахту спускатися не дуже квапилися, 

побоюючись законно обвалів породи. Кілька таких лютих посіпак, з 
в’язнів, спробували, було, наводити «порядок» під землею, після чого по 

них і слід захолов під трьохстами метрами породи. 

 У таборах тим часом з’являються нові категорії в’язнів:  капітулянти, 

самостріли, дезертири, оточенці, військовополонені, свої та німецькі тощо. 

З 1943 року серед етапників з волі з’являються перші суджені військовими 

трибуналами воїни УПА, переважно з закривавленими саморобними 

пов’язками на незагоєних кульових ранах. 

 Численні табори раз у раз сколихують криваві чвари між «ворами» і 
«суками». Тоді ж зароджується визвольний рух політв’язнів попри 

кримінальної сваволі в зонах, також небезкровний. В обох конфліктах руки 

грів передовсім НКВД. Політв’язні тоді таки спекалися кримінальників, 

може й за дорогою ціною, зате Гулаг задля помсти політв’язням  створює 

для них спецрежимні табори з особливо жорстокими порядками.  

 Для опору підневільним негараздам, перш за все голодові, Михайло 

Сорока змобілізовував нажиту витримку і волю. Гордо голодуючи, як і всі, 
не дозволяв собі розслаблюватися, втрачати над собою контроль настільки, 
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щоб нишпорити по  табірних смітниках у  пошуках міфічних риб’ячих 

голів і хвостів.  Не оббивав порогів до їдальні за недоїдками, яких у 

природі ніколи не існувало.  Цурався компаній «кашоїдів», 

півкримінального угрупування,  що  зусебіч удень і вночі,  особливо вночі,  
облягало табірну їдальню, обкладаючи її  під загрозою ножів 

грабіжницькою даниною у вигляді хліба і каші за рахунок, відомо ж, не 

менш голодного загалу. 

 Михайло ділив пайку хліба на три однакові частини, що стачало на 

сніданок, обід і вечерю,  й ніколи не дозволяв собі з’їдати пайку по 

одержанні, як це сліпо чинила більшість охлялих в’язнів. Так само строго 

ділив пайку цукру, щоб  розтягнути на десять  днів – до одержання 

наступної пайки.  За нарадою лікарів варив Михайло в бляшанці терпкий  

напій з тундрового ягелю, пив двічі на день, сам ще й товариству давав 

охоче – для запобігання цинги, цієї страшної  напасті у заполярних  

концтаборах. 

 По кількох роках, коли можна було багато разів померти, настав час, 

і горде начальство з шахтоуправління згадало, чи може хто тямучий 

підказав, що серед виснажених шахтарів-роботяг марнується в лаві на 

полаті дипломований інженер. 

 – Ви, треба думати, знайомі з теодолітом і нівеліром? 

 – Знайомий. 

 – Нам потрібна знаюча людина в маркшейдерському  відділі: будете 

давати напрямні згідно креслень, замірятимете виробки і т.д. На  роботу з 
завтрашнього дня і тільки в першу зміну... 

 Нова робота запобігла остаточному  виснаженню й вимушеному  

переходові до категорії безнадійних, приречених на вимирання доходяг. 
Пайок не змінився, зате різко зменшилося навантаження на організм. 

Зросло істотно дозвілля. 

 Тамуючи апатію перевтоми й голоду, постійних супутників в’язнів, 

стежив  Михаайло за перебігом німецько-росіського протистояння в 

Україні. Ішлося Михайлові, певно ж, про Україну. Обвальне збільшення  в 

таборах українців у середині сорокових свідчило   про запеклий характер 

опору в Україні, про величезні втрати визвольного руху та про політику 

жорсткого придушення повсталого українства.  А тут ще внутрішній  

клопіт: коли  з приїздом на Воркуту довідався Михайло про розкол в ОУН, 

переживав, як особисте нещастя. Бродив темними  штреками в шахті і 
товкся нестямно головою об дерев’яні стоянки. Час пригоїв і цю рану. 
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 Не було такої пори, щоб не думалося про Катерину і про Україну. 

Катерина, його улюблена, недокохана  дружина, його перша й остання 

любов, дивним чином асоціюється з Україною, Україна –  з Катериною. По 

обох -краялося і сохло серце. 

 Довгвоочікувана нарешті прийшла відповідь з визволеного Львова 

від Зарицьких.  Про Катерину в листі – ані слова, наче такої взагалі ніколи 

не існувало. Зате сповіщалася  інша несподівана і радісна новина, від якої 
вперше за п"ять невільничих років захотілося Михайлові танцювати: у 

нього, Михайла Сороки, виявляється, є син Богдан, народжений у 

Бригідках, росте здоровий і чекає, мовляв,на тата. У цьому зв’язку життя 

підневільне знайшло потужний стимул тривати, нелюдські витримувати  

навантаження: у людини  десь там, на життєвій поверхні, є такий  

маленький  хвостик,  задля якого варто жити і виживати на  найнижчому 

суспільному  горизонті, наперекір гулагівським «не положено» і «нельзя». 

 Катерина, моя кохана Катерина,   вона вижила на початку війни, бо 

про її смерть у Бригідках професор Зарицький  не пише, – мала б діяти в 

двох можливих напрямках. Еміграція вже відпадає: без Богданчика 

Катерина  в еміграцію не пішла б нізащо. Лишається вторована доріженька 

українських патріотів – в УПА, де ж іще бути моїй Катерині, надто вона 

добре знає, що таке більшовизм і що таке Москва і що  вони хочуть в 

Україні і що  хоче сама Україна.  Отже, УПА – Українська повстанська 

армія. Тому й мовчать батьки про дочку-повстанку . Табірне ув'язнення з 
його виснажливою працею, холодом, знущаннями, яких світ не знав, 

видається тепер Михайлові нікчемною іграшкою порівняно з запеклими 

змаганнями УПА  проти підступного і лютого ворога, удесятеро 

сильнішого і дужчого нараз. 
 Наприкінці 1947 року –  Михайло розміняв останній рік свого 

терміну – викликають його на допит у табірний КГБ. «Що вам відомо про 

ворожу антирадянську діяльність вашої дружини Катерини Зарицької» – 

«Нічого не відомо». – «Дивіться, бо сядете з нею ще раз!».. Жива моя 

Катерина, жива, далася чути, але як?!. 

 Звільнення після восьмирічного поневіряння не викликало особливої 
радості: у Львові сиротою росте син, а неподалік на Лонцького карається в 

слідчих кабінетах Катерина, зазнає знущань і принижень, і хтозна, що її 
чекає. Двадцять п’ять років ув’язнення  їй у всякому разі забезпечено. 

 Ті чотири воркутинські роки, ніби на волі, Михайло Сорока прожив 

немов у гарячці: Катерина бореться, страждає, а я ходжу собі з нівеліром 
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по тундрі і насолоджуюся  її сумнівними принадами. В Україні тим часом 

останньою кров’ю  спливає УПА, смертельні тривають сутички, гинуть 

люди, гине цвіт України і яка рада на те?! А скільки народу страждає за 

дротами. У незабутніх його Кошляках, звідки він вирушив у світи, 

нещодавно розкрито кагебістами молодіжну групу, арештовано дітей 

шкільного віку. Тепер  їх терзають на допитах у тернопільському КГБ – 

Думанську Олену, Підгурську Олену, Перепиляк Стефу та інших. 

Шістнадцятирічні дівчата мріяли про вільну Україну і самозречено 

допомагали повстанцям. А тепер кожну з них чекають гулагівські 
випробування, бо ж Москва сльозам не вірить. 

 Михайло Сорока мав службову можливість відвідувати територію         

воркутинської шахти. Це давало змогу бачитися і розмовляти з колишніми 

приятелями, друзями по нарах. Майже стихійно намічалося витворення 

такого патріотичного угрупування, керівником і зв’язковим якого в одній 

особі мав бути сам Михайло Сорока. 

 В Омеляна Лиги не вистачало сміливості набридати Михайлові 
розпитуванням про його воркутинський побут, ба більше – про його 

сиктивкарську судимість. Як  здавалося Лизі, Михайло Сорока розповідав 

про цей період свого життя неохоче. Та й не припускалося тоді, наприкінці 
60-х років,  що  здоров’я Михайлове  наближається до межі вичерпання, і 
сам Михайло розповісти про все навряд чи встигне. Тому тепер, хочеш-не 

хочеш, є потреба вдаватися до спогадів і думок інших людей, знайомих і 
друзів Сороки, а тут маємо в поглядах значні розходження, погодити які 
часом несила. Одні уважають, у тому числі і Леся Бондарчук, авторка 

прекрасноі і поки що єдиної  книги про Михайла Сороку, існування на  

Воркуті підпільної організації «ОУН-Північ» фактом доведеним, дійсним: 

Сорока, мовляв, організував, керував, наказував, радив тощо. Справді, 
існування такої організації казна-де, на Воркуті в концтаборах, – момент з 
погляду історичного дуже відрадний, він приємно лоскоче почуття нашої 
гордості і проситься у визвольні аннали. 

 Та є інші гадки.  Одну таку гадку обстоює, зокрема, Ярослав Гасюк, 

в’язень з двадцятидворічним стажем, поет, член інтинського 

«Об’єднання». Він спілкувався з  Михайлом Сорокою в Мордовії не менше  

за Омеляна Лигу. Тож, на думку Я. Гасюка, «ОУН-Північ» – міф, ба 

більше – фікція, створена КГБ під Михайла Сороку. І така версія можлива. 

Приїхавши до Львова у відпустку, Михайло Сорока поводився досить 

необережно. Він мав зустрічі з людьми Р.Шухевича, і чи не тут, у Львові, 
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засвітився Михайло на екранах КГБ, всюдисущих  і  дуже чутливих. І доля 

Сороки тоді вирішувалася саме у Львові, хоча «справу» проваджено в 

глухому Сиктивкарі. На підібраних «свідків» чинено брутальний тиск, і 
деякі «свідки» давали потрібні КГБ свідчення. Доведений  фальшивими 

звинуваченнями до афекту, Михайло Сорока на так званому суді в 

контрзвинуваченнях не стримався   і зайшов досить далеко, чим своє 

становище підсудного значно ускладнив.Від розстрілу його врятувала 

смерть вождя світового пролетаріату та падіння Берії. 
 Є ще одна думка про воркутинську  «ОУН -Північ», автор її – 

небіжчик Богдан Христинич, знайомий і приятель Михайла Сороки  

впродовж яких п’яти  років. Б.Христинич  уважав: так, Сорока   справді 
проводив активну патріотичну роботу серед в’язнів та спецпоселенців 

Воркути,  маючи  службову змогу заходити в зону кожної шахти. І 
зустрічатися зі старими товаришами. Більшість  українців, і засуджених за 

ОУН-УПА, далі в зонах уважали себе оунівцями, націоналістами, і нічого 

дивного  в тому, що кожне табірне земляцтво також чулося членством 

ОУН. У кожній зоні, де утримувалося  бодай кілька десятків українців чи 

литовців, а їх утримувалося завжди більше, існували стихійні зародки  

національних  організацій-земляцтв, вони займалися справами 

самозахисту, самодопомоги, самоосвіти, розсуджували  централізовано 

різні побутові конфлікти і докладали рук до організації страйків. Чим не 

«ОУН-Північ»? 

 Чи справді угрупування  Михайла Сороки ставило за мету збройне 

повстання на  випадок війни, сказати важко, уважав Б.Христинич. Що ж до 

гебешних закидів: антирадянська організація і пропаганда, плани про 

захоплення зброї, намір  вийти  на зв’язок з закордоном – то це звичайні 
кагебістські звинувачення до всіх арештованих за все існування почилої 
імперії.  Так чи  інакше, в 1952 році Михайло Сорока втретє в своєму житті 
був засуджений – спочатку  до страти, заміненої  згодом на 

двадцятип’ятирічний  тершім  ув’язнення,  з якого бідоласі довелося 

відбути дев’ятнадцять  років. 

 Очолював Сорока організацію «ОУН-Північ» на Воркуті чи такої  
організації  не існувало в природі – для нас зараз не головне. Сумніви  

щодо існування «ОУН-Північ» анітрохи не  затьмарюють образ  Михайла 

Сороки, образ табірного праведника, апостола української волі,  страдника 

героя і дуже       симпатичної людини,  в якої в Гулазі, крім кагебістів, не 

було ворогів і недругів. 
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 Після сиктивкарського процесу йдуть безконечні етапи з одного 

ведмежого кута імперії в інший, з одного суворого концтабору в ще 

суворіший: з Сиктивкара крізь усю імперію етаповано Сороку на Колиму, з  
Килими – в Кенгір у Казахстані, де Сорока потрапив у самісіньке пекло 

повстання  і мало не позбувся життя.  Урятувала витримка, досвід, знання 

психології карателів. З Кенгіра з сотнями учасників придушеного 

повстання, які залишились живими, Сорока потрапляє  на Тайшетську 

концтабірну трасу, а звідти на початку 60-х років –у Мордовію, де він 

добув останні вісім років свого життя. У кожному новому місці треба було 

віднаходити в собі силу, щоб пристосуватися до режимних умов, 

витримати щоденну фізичну працю, зжитися  з новими людьми та й з 
кліматом траплялася недогода… 

 ...Минуло років з п’ять, коли табірна недоля вдруге звела Омеляна 

Лигу  з Михайлом Сорокою у відомій мордовській зоні 17а. У цю зону 

управлінське начальство наприкінці 1966 року звезло з мордовських 

таборів найбільш, як воно казало, «невиправних» і де на кожного 

«невиправного»  припадало по п’ятдесят  і більш «виправлених» до повної 
втрати людської гідності, переважно колишніх поліцаїв, морально і 
фізично здеградованих дідів, стукачів-маньяків.  

 Перша фраза, якою Михайло Сорока вирізнив Омеляна Лигу з-поміж 

великого гурту в’язнів, що зустрічали чергових етапників   навпроти вахти 

зони 17а, було запитання: 

 – А! Як там наша Берестейщина? 

 – «На Волині вітер віє – на Поліссі тихо…» – відповів Омелян Лига  

словами старої поліської пісні, тиснучи Михайлові  руку. – Ви зле, пане 

Михайле, виглядаєте. 

 – Мабуть, з уваги  на етап щось розходилося серце  – товчеться в 

грудях і пече... 

 Етапи з табору в табір правлять за короткочасний відпочинок після 

щоденної фізичної праці десятиріччями. З іншого ж боку етап передбачає 

небезпечне і принизливе спілкування з конвоєм. Конвоїри, молоді хлопці 
строкової служби, як правило, намуштровані політвідділом на ставлення 

до в’язнів  однозначне: вороги, зрадники, шпигуни тощо, в усякому разі, 
дуже небезпечні, з ними завжди треба бути напоготові і в разі чого 

стріляти без попередження.  

 Етапні процедури, прискіпливі провожальні й зустрічні обшуки, 

конвоїрська безцеремонність на в’язнів похилого віку впливають гнітюче. 
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До того ж багаторічне перебування в одній зоні породжує до неї гірке 

призвичаєння, навіть до наглядачів, як не дивно, і жертвам цієї 
хворобливої звички не хочеться змінювати місце ув’язнення, хоча етапні 
перекидання з зони в зону від в’язнів не залежать, видима річ, – від в’язнів 

у гулазі ніщо не залежить, крім почуття власної гідності. Етапні 
перетурбації  іноді спричиняють трагічні наслідки. Буває і так, що 

причіпливе, безпідставне скрикування конвоїрів, «гавкання», конвойованій 

колоні набридає, бо кому не набридне? Колона тоді демонстративно 

зупиняється і стоїть, мов укопана. Починається конвоїрська істерія, 

попереджувальна стрілянина над головами. Колона лягає на дорозі, 
вимагаючи зміни конвою. Саме з такого приводу розпочався трагічний 

страйк у Кенгірі. 
 Першого ж вечора на новому місці, в зоні 17а, в Михайла Сороки 

внаслідок етапних переживань стався перший його інфаркт міокарда. У 

маленькій зоні, куди звезли кілька сот «невиправних», на той час не було 

ні санчастини, ні навіть фельдшерського пункту. На щастя, серед самих 

в’язнів фельдшер таки знайшовся – Микола Євдокимов, білорус, людина 

добра і чуйна. Він мав з собою принаймні валокардин, приберіг, можливо, 

для самого себе. Євдокимов обережно промацав груди і спину. Аби 

вберегти Михайла від барачного гармидеру і холоднечі, найближчі друзі 
обвішали його постіль на нарах з чотирьох боків коцами, а самі мерзли під 

бушлатами. 

 Наступного дня вранці виснажений сваволею хвороби Михайло 

лежав на відгороджених коцами нарах, немов у могилі, байдужий до 

всього і, здається, до всього готовий. Решта в’язнів, за винятком кількох 

десятків інвалідів та дідів-перестарків, виганялась у виробничу зону на 

працю. Омелян Лига ніби випадково підсів до Михайла на обвішані 
коцами нари й зашептав: 

 – Є найновіший самвидав з України – Чорновіл, Горська, Надія 

Світлична. Читатимете? 

 – Він ще питає! Давайте. 

 – На випадок шпону як викручуватиметесь? 

 – Не турбуйся. Що їм сказати, я знаю – скажу, що це вони самі 
підкинули. 

 – Тоді з Богом. 

 Працюючи у виробничій зоні, Омелян Лига раз у раз повертався 

думкою в житлову зону до Михайла, безсиллям прикутого до нар, з 
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поважним  пакетом «контреволюційних» паперів, а навколо в бараці-зграї 
наглядачів і стукачів. Правда, стукачі поки що службою на новому місці 
зорієнтовані і не закріплені за відповідними об'єктами, вони поки що 

чатують навмання, але з чат самовіддано не сходять, негідники. «Не 

вибачу собі, якщо Михайла з тими паперами накриють! Але з іншого боку, 

розрахунок мій спирається на тому, що стукачі справді поки ще 

здеорієнтовані, і можна поки що читати», – думав хитромудро Омелян 

Лига. 

 Увечері, по роботі. Омелян Лига не без хвилювання наближався до 

Михайла. Недужий навстріч білозубо всміхався: 

 – Усе гаразд... Але здорово написано, хвороба! Дякую красненько – 

ви мене, можна сказати, вилікували: я читав і радів, аж мене підкидало на 

нарах. Дай їм, Боже, витримки, здоров'я і свіжої голови. Що ж, Омеляне, і 
надалі з такими новинами не минайте наших нар.. 

 Бандероль з українським самвидавом у Мордовію привезла і дотепно 

передала в час побачення з чоловіком Ольга Горинь, жінка ідейно 

витримана, смілива, сама колишній політв'язень на Інті і Казахстані. 
 Самвидавні статті серед знуджених в'язнів-читачів викликали фурор. 

Для декого з табірних інтелігентів, наших українських, уражених 

абстрактним або загальноросійським демократизмом, або навіть 

марксизмом, стали поворотним моментом в еволюції  до рішучого 

самодостатнього українства, до своєї україно-визвольної мудрості. Згодом 

бандероль не менш дотепно і смішно переїхала етапом в зону 

«невиправних» 17а, де ефект її перебування був той самий. Український 

самвидав читали також євреї, литовці, москвичі і ленінградці, читався з 
різними пригодами і без пригод упродовж року. Одного разу бандероль 

раптом зникла – підібрали її з місця схову виявляється, в'язні-єговісти, 

великі майстри, майже віртуози одержувати, читати, переписувати і 
поширювати свою «Башту стражі», яка регулярно якимось каналами 

надходила в  зону. Українську бандероль єговісти переглянули і з 
солідарності повернули українцям, але зміст і характер прочитаного 

єговісти обговорювали, здається, в приміщенні табірної кип'ятилки, де 

вони переважно збиралися на спільні молитовні збори, які треба думати, в 

зв'язку з цим ретельно адміністрацією прослуховувалося. Після цього 

випадку табірний КГБ провів переінструктаж стукачів, націлюючи їх на 

пошук крамольних українських машинописних паперів. Урешті зачитані 
до дір папери зникли без сліду і згадки. І на том гаразд. Існувала версія, що 

запопавши бандероль, табірна адміністрація поспішила її знищити, аби не 

мати клопоту з управлінським начальством.  

 Згодом у зоні 17а в такий же спосіб з'явився лист «дяді Саші» 

(Солженіцина) до спілки письменників, а ще згодом з пекучим інтересом 
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читалася пророча брошура Амальріка. Діялося те завдяки невтомним 

заходам небіжчика О.Гінзбурга. 

 Михайло Сорока з бідою навпіл з першим інфарктом міокарда 

впорався. По кількох тижнях забрали його етапом в зону №3, де містилася 

лікарня. Звідти Михайло повернувся за півроку трохи підлікований. Привіз 
з лікарні всім файним хлопцям палкий привіт від доктора Володимира 

Горбового ще одного табірного довгожителя, життєвий подвиг якого чекає 

–  не дочекається на свою Лесю Бондарук. На цей раз медична комісія 

надала таки Михайлові статус непрацездатного, відтепер на примусову 

працю він уже не ходив. Спільно з  Григорієм Пришляком та Василем 

Пірусом, також табірними інвалідами, охоче порався в житловій зоні на 

квітнику; копав землю, садив, підгортав, поливав і між   гладіолусами,  

рожами   і   півоніями   непомітно  садив  кріп,   цибулю   і петрушку.. 

 Великого морального вдоволення зазвав Михайло Сорока з приїздом 

на побачення сина Богдана Сороки, того самого тюремного уродженця, 

вихованця, діда з бабою, як це повелося в Сорок. Увібравшись у літа, 

Богдан Сорока порушив родинну традицію у виборі професії, чим дуже 

засмутив діда-математика і батька-інженера  – хлопець подався в 

мистецтво, закінчив художній інститут, залучений у членство Спілки 

художникі. Графіка Богдана Сороки оцінюється мистецтвознавцями досить 

високо. Трохи згодом після побачення надіслав батькові символічне 

запрошення на своє весілля. Віковий родинний цикл замикався. Листи-

звіти про перебіг весілля читалися всіма близькими до Михайла в’язнями, 

а весільні знімки з коментарями на звороті про задіяну на весіллі родину, 

друзів і знайомих, про тогочасний Львів, про творче середовище, в якому 

жив, виховувався і тепер працює український художник Богдан Сорока, 

народжений у рідній радянській тюрмі, син відомих патріотів-політв'язнів 

– привертали увагу. Свою пошану до молодих та їх батьків засвідчив 

сповна на весіллі мистецький бомонд міста Лева, проспівавши настоячки 

кожному з них «Многая літа». Змужніння, сімейне облаштування та 

успішний початок творчості остаточно заспокоїли батьків щодо 

майбутнього сина-художника. 

 У 1969 році з владимирської тюрми в Мордовію несподівано 

етаповано  Катерину Зарицьку, гідну дружину Михайла Сороки. Після 

відбуття двадцяти двох років ув’язнення на камерному режимі в 

«закритій» тюрмі у Владимирі  Катерних Зарицьх під тиском, очевидно, 

світової громадськості переведено в невеличку жіночу  зону №3 в 

Барашеві, поруч з табірною лікарнею, де Катерина відбуде останні три 

роки двадцятип'ятирічного, дуже гуманного присуду.  У жіночій зоні 
Барашева у свій час каралися Н.Строката. Н.Світлична, І. Калинець. 

Р.Руденко. 

 Перший лист Катерини з Барашева до Михайла йшов через Львів, 

тому прийшов  з кількамісячним запізненням. Лист справляв незабутнє 
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враження. Ні слова про двадцятип’ятирічні поневіряння. Катерина 

натомість ділиться з чоловіком враженнями з першого дня перебування в 

мордовській жіночій зоні в Барашеві, коли  вона вперше за 22 роки без 
супроводу наглядачів вийшла з барака на вузенький двір зони. Була 

безмежно вчарована високим синім небом, хмарами, солодким повітрям з 
запахами недалекого мордовського лісу, зеленою травою під ногами, 

галасливою метушнею горобців на колючому дроті запрєтки. Єдиний 

наприкінці докір чоловікові   за його надто короткі і сухі листи... 

 ... Цікавість Михайлова оберталася головне навколо України. З 

пекучим інтересом читав Гончарів «Собор» та Іваничукові «Мальви». З 

цих талановитих творів промовляло нове мислення, нове бачення людей та 

історії. Поява в таборах шістдесятників, хлопців переважно освічених, 

мислячих, безкорисливо закоханих в Україну і готових задля неї не 

виходити з-за колючого дроту, поява сміливого патріотичного самвидаву 

відроджували надії – не на поліпшення власної долі, про себе вже не 

йшлося, боліда душа за Україну. 

 В одній з розмов, порівнюючи літературний процес 20-30-х років на 

Східній   і Західній Україні, Омелян Лига глибокодумно віддав перевагу 

здобуткам на Сході, – мовляв, Хвильовий, М. Куліш. М.Зеров тощо. З 

твердженням Лиги Михайло рішуче не погодився. Назва, окрім 

В.Стефаника. О.Кобилянської, Б.Лепкого, імена і твори багатьох видатних 

літераторів, що жили, творили або принаймні публікувалися на той час у 

Львові: О.Олесь, У.Самчук, С.Маланюк, О. Теліга, улюбленець Сороки Ю. 

Горліс-Горський, вісниківці, пражани. Багатьох з них він знав зблизька. В 

Україні ж Східній на тоді талановитих письменників комуністи вибили до 

ноги, як ворогів народу, або духовно скалічіли (Тичина,  Яновський), 

залишилися на поверхні і задавали тон одні смоличі, дмитерки та 

корнійчуки... Але справа ось у чому, пане Омеляне Лиго: в Україні 
літературний процес – єдиний і неподільний, як єдина і неподільна сама 

Україна...» До порушеної теми Сорока повертався ще кілька разів: «Ось ви 

казали...» 

 На одному проважальному прийнятті – чай зі спільного горнятка 

Михайло замислено сказав: 

 – Не сподівайтеся, що вас зустрічатимуть в Україні з оркестрами – на 

вас чекають добре вишколені й організовані орди кагебістів. І ще вас 

чекають мільйони малоросів, громадян з багатьма атрофованими 

духовними ознаками. Порівняно з ними Киселі й Кочубеї здаватимуться 

національними героями. Але ви маєте добрий гарт, і він вам допоможе у 

всьому... 

 Десь приблизно тоді Омелян Лига тишком-нишком, дотримуючись 

табірної конспірації, компонував есей, чи просто «текст» про гулаг – 

кортіло розповісти про табірний побут і водночас випробувати себе як 

автора. Можливо ця спроба була утертим пароксизмом графоманії, але 
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Омелянові Лизі таки по-справжньому боліло багато з того, що він знав і 
беріг у серці, і рано чи пізно він збирався написати, вірніше – розповісти. 

Скінчивши сяк-так опус. Лига насамперед дав читати Михайлові Сороці, 
найавторитетнішому знавцеві табірних проблем та історій. 

 – Добре написано, хвороба! – безапеляційно сказав Михайло Сорока. 

Треба друкувати! 

 Гм, легко то сказати – друкувати. Свого видавництва і друкарні зона 

17а, розуміється, не мала. Перш ніж думати про публікацію, треба рукопис 

якимось чином переправити на той бік запретки, з малої зони у велику, а 

це справа куди складніша за саме написання. За зону могли переправити 

рукопис лише в’язні, які  з відбуттям терміну звільняються й повертаються 

в Україну. Лига намітив аж двох кандидатів на подвиг: обидва патріоти, 

бодай на словах, один з проміжної групи від ОУН до шістдесятництва, 

другий – чистокровний шістдесятник. В обох кандидатах на потрібний 

патріотичний вчинок довелося Омелянові Лизі небавом жорстоко 

розчаруватися: обидва, наче змовившись, закамуфльований відповідно 

рукопис брати для передачі на волю категорично відмовилися без 
пояснення причини, зрештою, причина на видноті лежала: страх. Трохи 

попереживавши, Омелян Лига гнів свій рішуче  погамував: чи мав він 

право наражати одного а них на ще одну, майже гарантовану небезпеку і 
то під час звільнення? Та на знак протесту Лига не прийняв запрошення і 
не пішов на проводи. Хай вам щастять. 

 Подальша доля Лижиного рукопису не позбавлена інтересу. У 

передчутті тотального передсвяткового обшуку в зоні Омелян Лига зопалу 

рукопис переховав і невдачно: наступного дня рукопису на місці не 

знайшлося. Упродовж наступних двох місяців – ніхто нічого, але Омелян 

Лига шостим чуттям   навколо себе з певного часу став відчувати 

вирування чужого й ворожого біополя – чекістів, безумовно, шукають 

наполегливо зухвальця-автора  і наближаються до нього впритул. Коло 

стеження неухильно звужується, як зужита шагренева шкіра. 

 – У вашій ситуації. – казав Михайло Сорока. – я б усе заперечував: 

менше клопоту на допитах... А взагалі про всяк випадок сушіть, Омеляне, 

сухарі... Зрештою, далі Владимира вас не повезуть, а у Владимирі чимало 

наших, самотньо не буде. Хіба би повезли до Києва – до старих знайомих 

на Володимирській 33... 

 – Дякую, пане Михайле, ви мене страшенно втішили. Автора-нахабу, 

зухвалого наклепника, розголошувача табірних секретів, таки знайшли. Не 

могли  не знайти, для цього гебістам довелося провести експертизу письма 

чоловік 20-30-ти в'язнів-українців зони 17а, найбільш знаних і видних. 

 За посередництвом чорного ворона-посланця на допит кликав 

капітан  Єршов, кагебіст, до слова, не з брутальних. Ідучи вслід за чорним 

вороном, Омелян Лига прощався з зоною 17а та з її «невиправними» і вже 
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давно «виправленими» мешканцями. На проспекті між бараками,як на те, 
прогулювався Михайло Сорока. Він зичливо помахав Омелянові рукою. 

 На столі кагебіста Єршова Омелян Лига впізнав свого 

багатостраждального зошита, над яким він морочився десь а півроку. 

 – Ваша робота? 

 – Перший раз бачу, – Омеляна Лигу опекло болісне враження, наче 

він зрікається власної дитини. 

 Ну, не треба, Омеляне Івановичу, не треба: доведено експертами, що 

зошит таки ваш, ваш, ваш, писаний вашою рукою,та численні відбитки 

пальців. ... Ви тут згромадили велику купу сміття. Хотіли опублікувати за 

кордоном? Якби опублікували, не дай бог, залишилися б у зоні на третій 

термін з трьома першими роками обов'язкової відсидки на критому 

режимі. Кому було б вигідно? Але ... але з уваги на те, кажучи між нами, то 

ви в даному разі не гримагте куланом по столі, як це у вас тепер узвичаєно, 

поводитеся чемно, ми цьому злоякісному документові ходу не дамо, ми 

цей документ, з вашого дозволу, положимо під сукно, але числитиметься 

він за вами на все подальше життя. Після всього того, що ви тут 

понаписували, радянська влада ніколи більше вам не віритиме! Ідіть! 

 Омелян, вийшовши зі штабу,  лице в лице стрів на ґанку Михайла 

Сороку. 

 – Ну, як? 

 – З огляду на те, що я в розмові з Єршовим не гримав кулаком по 

столі й поводився, мовляв, чемно, «документ» положить під сукно, але 

автор «документа», себто я, Омелян Іванович Лига, остаточно втратив 

довіру і респект найріднішої влади і, головне, назавжди! 

 –Тільки й всього?! Цілком зрозуміло, справу заминають, напевно, 

самим стало соромно від свого літературного портрета, ви їх гаразд там 

пропісочили... 

 – Шкода лишень праці та втраченого даремно творчих емоцій – 

зітхнув Омелян Лига. 

 – Нічого, – втішав його Михайло Сорока. – Ще колись напишете про 

все побачене, почуте і пережите. Аби здоров'я було. Але напишіть 

обов'язково наперекір усьому напишіть. І про мене також напишіть. Щоб 

вони там, на волі, не дуже суворо судили нас... Сам я, Омеляне, самі 
бачите, вже не до писання. Я вже нишком готуюся до останнього свого 

етапу - в Барашево на цвинтар.... 
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ПЕРЕДДЕННЯ 

 Перший тост, як узвичаєно, випили за здоров'я та успіхи іменинника, 

Валерія тобто, новоспеченого студента, призвідника сімейного свята, героя 

дня. Щулячись з незвички й огиди, заплющивши для певності очі, юний 

іменинник випив разом з усіма  –   за своє здоров’я та за успіхи... Удруге 

пили за дружбу між народами і мир у всьому світі... «Мир і дружба між 

народами –  речі, безумовно хороші, але навіщо з цього приводу пити 

гидоту?! –   устиг іще подумати Валерій, втрачаючи владу над собою.  

–  Якщо питимуть за всі Першотравневі заклики ЦК, я пропав..." 

 Подальших тостів іменинник не чув і не пив: голову остаточно 

опосів морок, тіло налилося чавуном, а думки, коли виникала потреба 

щось подумати, розбігалися врозтіч, наче злякані вівці. Веселі голоси дяді 
Колі, Ван Ванича і тітки Ксаші звучали то голосно, то переходили на 

шепіт, а то й нишкли зовсім. 

 – Нашого іменинника розвезло! – прорізався раптом з клубів імли 

безцеремонний голос товстуна Ван Ванича. – Таке, знаєте, враження від 

сучасної молоді: ні до пиття, ні до війни, ні до сексу... 

 –  Е, дозволь, шановний Іване Івановичу, на цей раз з тобою не 

погодитися, – сказав на те дядя Коля. – Сучасна молодь упевнено зате 

почувається з комп'ютерами, а ми не знаємо, з якого боку до них 

підступати; сучасна молодь літає в космос і незгірше воює – ти забув 

сп’яна, шановний товаришу, про В’єтнам... 

 Безгоміння густішало. Клуби імли зусебіч огортали свідомість і 
тиснули на мозок. Ще один надхмарний голос, голос тітки Ксаші:  
 –  Поки ці іспити тривали, бідолаха по шістнадцять годин не вставав 

з-за столу і спав з книжками. Я б такого навантаження зроду не витримала!

 Крізь узорне скло шафи в розривах імли виблискував зоряно 

незчисленними регаліями парадний китель дяді Колі. В інших шафах за 

склом шикувалися войовничими лавами твори класиків марксизму-

ленінізму. 

 Події сьогоднішнього дня наче б геть усі зрозумілі: вступні іспити, 

огидний коньяк дяді Колі, дружба і мир між народами, непроглядна імла в 

голові, вродлива і добра тітка Ксаша, –  розумував прикутий безсиллям до 

крісла Валерій. –  Не можу збагнути одного – до чого тут Западенція: не 

йде притьмом з голови... У становищах скрутних, як от моє теперішнє, щоб 

даремно не блукати манівцями, треба, кажуть, вернутися на висхідну 

позицію і спробувати ще один або й кілька заходів у пошуках... чого – у 

пошуках?.. Спробуємо ж, від дяді Колі почавши, – в нас, Іваненків, 

більшість заходів починається саме від дяді Колі, від його патріарших 

схвалень і заперечень... Отож, на наших родинних Іваненківських 

координатах є дядя Коля, такий собі відставний (але справжній) генерал, 

козирна наша карта – диви, диви, аж груди від гордощів розпирає! Цікаво: 
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я тільки думаю чи й балакаю? Ходімо ж далі. Живе дядя Коля та поживає 

від кінця великої вітчизняної в ... Западенції, біс забирай! Ось чому 

Западенція так засіла і не йде з голови!.. Таким чином, шановні товариші 
делегати, як з'ясувалося несподівано, дія відбувається в нашій 

єдинокровній, визволеній геть від усього, від чого в наш час можна 

визволити, і навіки возз’єднаній Западенції... І сюди, в Западенцію, 

визволену і навіки возз’єднану, під тепле крильце до дяді Колі, відставного 

генерала, спровадили тебе, славного молодця, власні батьки, найближча 

родина дяді Колі. Нумо ж уперед без зволікань і зупинок, оскільки 

заплутана ситуація потроху прояснюється... Потім, бачиться, відбувалися 

вступні іспити, і я, славний молодець, їх, здається, здав – інакше навіщо 

було дяді Колі зчиняти цей коньячний сабантуй? 
 З Западенцією, тобто з Україною Західною, назагал вийшла сумно - 

весела трагікомедія в родинному Іваненківському стилі, тому Западенція 

так засіла в пам’яті. Ще за рік до закінчення середньої школи одно батьки 

напосілися на Валерія: поїдеш, славний молодче, та поїдеш до дяді Коді 
поступати в тамтешній інститут: дядя Коля, бачите, спроможний справу з 
інститутом значно спростити і, як мовиться, обладнати дешево і сердито, 

тралі - валі і так далі...Та коли потім схаменулися батьки раптом, що до 

дяді Колі їхати треба саме в Західну Україну, гемонську Западенцію, з її 
зоологічним буржуазним націоналізмом та безліччю всіляких інших 

западенських недоладностей, чужих і ворожих нам, Іваненкам, 

природженим арсенальцям і т.д., і т.п., сумніви, вагання і страхи 

батьківські нагло вийшли з-під контролю. Від'їзд синочка до дяді Колі в 

Західну Україну з бучного сімейного торжества перетворився на болюче і 
смішне видовище. «Не хочу невістки-западенки! - голосила розпачливо 

мама, обіймаючи ненаглядного синочка, приреченого в Западенції, якщо не 

на загибель неминучу, то принаймні на пекельні муки. – Не хочу, щоб мене 

на старості літ у моїй же хаті та коренили старою москалихою, не хочу, 

людоньки!»... Батько й собі правив про те, що в Западенції, попри всі 
зачистки, досі чимало невикоріненого зла у вигляді буржуазного 

націоналізму, антиросійських настроїв і вихваток, тому існує, мовляв, 

потреба завжди бути пильним і за кожним проявом ворожості давати 

належну відсіч. У всіх випадках треба покладатися на дядю Колю – дядя 

Коля все дасть раду і пораду... Десь у такий приблизно спосіб Іваненко 

Валерій, славний молодець, опинився в заможних покоях дяді Коді в 

самісінькому центрі Западенції, сиріч України Західної. З вікна квартири 

дяді Колі видно Високий Замок, вежу Корнякта і пів Западенції. Було з 
приводу чого похвилюватись і батькам, і ближчій, і дальшій родині та й 
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сам славний молодець робив перші кроки на новому місці не дуже 

упевнено.  

 У вільний від занять час студент політехніки Валерій Іваненко 

«ходить у народ»  – охоче вештається вузенькими середньовічними 

вуличками міста і повними цікавості, недовіри і зчудування очима 

прикипає до видимих здобутків західницького світу, чужого і неприязного, 

яким хлопця лякано ще в колисці. Утім, місто з його унікальним 

плануванням та архітектурою, де в кожному іншому будинкові впізнається 

інший європейський стиль, з відомих Валерію, – подобається і захоплює. 

Серед людського здвигу вулиць і невеликих базарчиків Валерій 

продовжував вишукувати бандерівців, цих лиходіїв і збиточників, 

попервах вони ввижалися скрізь, навіть серед інститутських викладачів, на 

бандерівців скидалися зокрема ті з викладачів, котрі зловживали місцевим 

діалектом, але для повної схожості бракувало їм іржавих обрізів і довгих 

скуйовджених борід, а ці інститутські суб’єкти голилися, на жаль, мало не 

щодня, вдягалися в напрасовані сорочки з краватками, а замість іржавих 

обрізів задавалися модерними портфелями і парасольками... Що ж вдалося 

з’ясувати «ходінням у народ»? Ну, по-перше, на відміну від рідної 
полтавської флегми в тутешньої людності раз по раз проривається вдача 

гарячкувата, іноді несподівано збудлива, наче у кавказців... Ну, ще діалект 

– яскравий, оригінальний, але свій, український, від цього діалекту віє 

ароматом Київської Русі... А все решта – ніби списане одне в одного. Для 

протиставлення нема жодних підстав... Ага, ще залишаються під знаком 

запитання бандерівці... З цими добродіями ми ще стрінемося і 
побалакаємо...  

 У вихованні Валерія з його теперішнім скепсисом і критицизмом 

попрацювали деякі родинні обставини. Славний молодець, наперекір 

Іваненківському тотальному арсенальству, ухитрився з батьківського дому 

винести несогірше знання огуджуваної на кожному кроці української мови 

– в матірньому полтавському варіанті і сякі-такі зародки стихійної до неї 
поваги: Валерійова мати-провінціалка( з Кобеляк родом), звікувавши віку в 

передовому, прогресивному середовищі на Печерську, серед обкомівців і 
арсенальців, без огляду на палке своє бажання так і не спромоглася 

вродженої полтавської балачки спекатися, ба більш, мимоволі і дітей до неї 
приохотила на одностайний осуд решти Іваненків. Мамина мимовільна 

наука призвела до того, що формальні уроки рідної мови і літератури в 

школі стали для Валерія святом. 
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 Дядя Коля жив у центрі міста, посідаючи шестикімнатну квартиру в 

новозбудованому обкомівському домі на вулиці Збручанській. Дядя Коля з 
огляду на своє генеральство, великий досвід і особливі заслуги обертався 

головне серед місцевої партійної знаті. І її членом, законним і гідним, 

невдовзі мав стати і Валерій Іваненко, виходець з арсенальської родини і 
свояк заслуженого генерала. У дяді Колі, як виглядає, давно визрів план, як 

приживити печерського небожа в місцевий бомонд. На думку дяді Колі, 
обком і всякі знайомства для Валерія в подальшому житті обов'язково 

придадуться, тим-то дядя Коля заходився брати Валерія майже силоміць на 

різні переважно розважальні прийняття в обраному вузькому колі. 
 Обкомівці, зрозуміло,спілкувалися,  кохалися і родичалися тільки з 
собі рівними. Вони часто й охоче збиралися цілими сімействами у веселі, 
галасливі компанії за відповідно сервірованими столами в заміських дачах, 

захищених від зовнішнього світу високими огорожами з міцно зачиненими 

брамами, біля яких на сторожі обкомівської недоторканості стояли вдень і 
вночі дебелі охоронці у формі і без форми. Певно ж, після виснажливої 
праці і надлюдської відповідальності обкомівські достойники та їх 

сімейства потребували і відповідного способу життя і зокрема відпочинку. 
 На першій же вечірці з нагоди чийогось там дня народження дядя 

Коля за всіма правилами етикету познайомив господарів і гостей зі своїм 

небожем-студентом, представником четвертого покоління славного 

арсенальського роду. Товариство порозсідалося за столами, почалася 

півофіційна частина: спічі, подарунки, одне слово нудота – Валерій ледве 

стримував набридливе позіхання і ледве дочекався звуків музики, щоб 

кілька танців поспіль покружляти в парі з Наташкою, дівчиною 

симпатичною, з гострим і дотепним язичком, авторкою колючих реплік на 

адресу присутніх за столами поважних батьків сімейств. 

 – Ти танцював «Марш хіпі»?   – спитала Наташка незрозуміло 

Валерія. 

 – Два рази в школі, поки не було шкільного начальства, – признався 

скромно Валерій. 

 – Гаразд, зараз ми цих надутих індиків несподівано ошелешимо 

сюрпризиком,  нехай собі на користь трохи похвилюються! – Наташка 

повела Валерія до радіоли, переглянула касети, вибрала те, що треба, 

заклала в програвач, клацнула впевнено вмикачем. Великий зал по самі 
вінці заповнився крикливим американським «попом». 

 – Сміливіше! – командувала Наташка, тягнучи партнера на середину 

зали. Заскочена аудиторія мовчки спостерігала за вільним, іноді доволі, 
несподіваними па під музику, яка офіційно вважалася гнилою, буржуазною 

і хтозна ще якою. 
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 Тими випадковими танцями з Наташкою Валерій негадано і 
несподівано догодив вельми дяді Колі передовсім і, виявляється, нездарма: 

свавільниця Наташка була донькою другого секретаря обкому партії, 
людини тобто наділеної досить вагомими повноваженнями, що не могло не 

імпонувати решті обкомівців, а найбільше дяді Колі. Перед обкомівськими 

секретарями, і першими, і енними, відставний генерал чувся фігурою 

третьо -рядною, майже старцем, якого завжди можна виставити за двері. 
Повернувшись додому, дядя Коля запобігливо похвалив небожа за добрий 

смак у виборі партнерки до танців та за розковану веселу поставу в такому 

блискучому й поважному товаристві і порадив на майбутнє з Наташкою 

подружити насправжки, надовго, власне назовсім: така дружба на додаток 

до всього іншого  докорінно зміцнить, за словами дяді Колі, життєві шанси 

Валерія, треба тільки не проґавити момент. І ще одне, шановний товаришу: 

для повного успіху в такому зібранні, де всі свої і всі абстраговані від 

політики і налаштовані на відпочинок, не слід зловживати українською 

мовою. Розумієш, застосування цієї братньої мови має своє місце,час і 
межі... 
 Як вони, одначе, вміють кусатись, подумав зраджено Валерій, але 

свого обурення не висловив: ми, дядя Коля, до цієї дразливої теми, я так 

відчуваю, обов'язково ще повернемося і не раз... 
 Образ Наташки певний час стояв у очах і, здається, не одному 

Валерію: той вифранчений майорик просто пропадає за Наташкою, це 

навіть неозброєним оком видно, а Наташка на майорика, от чудасія, – нуль 

уваги, вона зрештою може таке собі дозволити, майориків для неї 
вистачить. Наскільки обкомівське секретарство Наташчиного батька, 

наразі друге, захоплювало й притягувало, наприклад, дядю Колю чи того 

вифранченого майорика, настільки насторожувало й відштовхувало 

Валерія. Докучливі поради дяді Колі щодо Наташки просто обурювали. 

Вихований на засадах теоретичної класовості, Валерій не міг не відчути 

надто явних і надто стійких, великопанських комплексів у місцевих 

товаришів обкомівців і особливо в їхніх матрон і чад, у тому числі, як не 

жаль, і в Наташки, в Наташки може найбільше, – оті мимовільні згадки в 

розмовах, про «Мерседеси», «Чайки», дачі в Гаграх, наїзди за кордон. 

Наташка аж захлиналась від задоволення, розповідаючи, як її за 

перевищення швидкості зупинив нетяма-даїшник. «Дурню, подивись на 

номерний знак!» – врізала його Наташка, і як він після того перед нею 

кумедно витягнувся. Між тим, Наташка помітно вподобала собі саме 

Валерія, розпитувала про нього дядю Колю, переказувала вітання, шукала 

нагод  для зустрічей. Непокоїв студента здогад: дядя Коля, звикнувши у 

своїй кар’єрі маніпулювати долями людей, хитрує і на цей раз, намагається 

партію Валерій – Наташка розіграти в пришвидшеному темпі, маючи на 

меті насамперед власні інтереси.  Покликаючись на навчальну 

перевантаженість, Валерій поступово припинив відвідування закритих 
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можновладних празників, уникав зустрічей з Наташкою. Дядя Коля, 

зрозуміло, гнівався і лютував. Незабаром  дяді Колі лють і гнів одержать, 

як побачимо, нове, більш вагоме вмотивування. 

 Стурбованість дяді Колі «їнакшістю» небожа підігрівалася тим, що 

частіше муляло очі, наперед принципове вживання «братньої» мови або 

напрямком читацьких зацікавлень – студент багато, на диво, читав, бувало 

цілими ночами, вдався тобто працьовитим, це наша Іваненківська риса, 

вдоволено відзначав дядя Коля. Але нехай би читав те, що люди читають, а 

не нишпорив бог зна де! Між працями з вищої математики, технічними 

довідниками і журналами на столі в небожа все частіш трапляються 

публікації на осоружні українські теми. І мова:  Валерій, цей зелений 

смаркач, до всіх поспіль і вдома, і поза домом уперто говорить по-

українському. Це не могло не насторожувати, бо мова в Україні, зведена в 

принцип, непомильно виявляє відсутність російського патріотизму, а це 

вже кримінал, хочеться комусь чи ні. 
 – Отож, отож, інтерес до «рідного» краю зростає? 

 – Так, дядя Коля, – скромно підтвердив Валерій, не вникаючи наразі 
в інтонацію запитання. 

 – Це твоє українознавство подиктоване, дозволь тебе запитати, 

шановний Валерію Івановичу, навчальною програмою, має якесь 

відношення до всіх цих креслень?! 

 – Моє українство, дядя Коля, має прямий стосунок до моєї совісті. 
 – Ти диви, ти диви, вже сягнуло совісті?! Тоді поздоровляю: нарешті 
дочекалася родина Іваненків на власного щирого українця!.. 

 – І що ж у цьому поганого? 

 За трохи інших обставин дядя Коля не загаявся б довести до відома 

кого слід і сам приглянув би за перебігом розробки і слідства. Це в тому 

випадку, коли б ішлося про чужаків, до яких у душі ні жалю, ні розуміння, 

а тільки пильність. Але доля пожартувала з відставним генералом – 

підсунула йому на старість неслухняного небожа, віддавати якого в руки 

оперативникам – розробникам і слідчим якось не випадало, не личило 

якось, одне слово, забракло в окремому випадку обов'язкової для кожного 

комуніста снаги Павки Морозова. І  що найгірше: куди не глянь, глухий 

кут, ні з ким порадитись. Тітка Ксаша добра на кухні і в постелі – 

порадниця з неї ніяка. Не дзвонити ж у Москву: так, мовляв, і так, небіж, 

качка би його   хвицнула, скаче в жовтоблакитну гречку. Смішно як на мої 
погони. Навіть Ван Ваничу, товаришу по службі та ідеї, не хочеться про це 

говорити: Ван Ванич і сам, шельма пролізлива, певно здогадується про 

гризоту в арсенальській родині, про яку він аж занадто наслуханий, 

нездарма останнім часом підозріло липне до Валерія з єзуїтськими 

запитаннями про те та про се, а насправді випитує. Так чи інакше з 
Валерієм припустилися ми, Іваненки, болючої, можливо, непоправної 
помилки – не слід було норовистого хлопчиська спроваджувати на Захід. 
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Хоча приїхав він сюди, в Западенцію, цілком уже сформованим 

ревізіоністом, притруєним на додаток гаразд українською скверною. Де він 

одначе на Печерську міг набратися тієї щирості, адже там українство 

практично зведено до нуля? Невже в материних Кобеляках на 

Полтавщині? У такому віці, щоб там не патякали всілякі «демократи» у 

парі з націоналістами, треба посилати нашу неоперену молодь набиратися 

розуму, понять і смаків тільки в центральну Росію: обітована земля наша 

там і ніде інде... 

 Дядя Коля дедалі більше сердився – на Валерія і в його юній личині 
на все поспіль українство: ніяк не хотіло, кляте, добровільно вмирати, хоч і 
витрачались на його поховання велетенські зусилля і кошти, ба більше – 

мало недіалектичну звичку, наче той ідіотський Фенікс, відроджуватись 

раз за разом і заявляти привселюдно про своє відродження нестерпними 

діями і заявами. Дядьковій нервозній їді студент призвичаївся 

протиставляти аргументи з цитатами з Маркса і Леніна, від чого 

генералова витримка особливо потерпала, він не міг стерпіти, коли йому 

перечать – слушно чи неслушно, не мало значення.  

 Спалахи дядькової нетерпимості врешті й припровадили небожа до 

думки про студентський гуртожиток, куди, мабуть, доведеться так чи 

інакше забиратись. Потреба кудись забиратись дедалі очевиднішала. Але з 
переселенням у студентський гуртожиток Валерій, як то мовиться, 

поспішав не кваплячись, з дня на день і з тижня на тиждень зволікав, – річ 

зрозуміла, не задля вигод дядькового мешкання в обкомівському домі і не 

заради смачних делікатесів з рук тітки Ксаші: з початком непорозумінь з 
дядьком Валерій і снідав, і обідав у студентській їдаленці. Для зволікань з 
переселенням причина в хлопця була, як на його вік, поважна досить – 

дівчина... Впала в око одного разу на вулиці Збручанській і відтоді все 

частіше тривожила увагу, змушувала по собі сушити голову. Не те щоб 

мальована красуня, та доволі симпатична, увагу в ній приковувало щось 

інше, не лише зовнішність. 

 Мартуся жила в сусідньому жеківському домі навпроти, вікно у 

вікно. Ходила щоранку на трамвайну зупинку, тож не помітити її   Валерію 

не вдалося, хоч він і зарікався мати справу з дівчатами до закінчення 

інституту. А ще тут вийшло на яв, що дівчина Мартуся так само належить 

до студентського товариства,  їздить тим-то день у день трамваєм на свої 
пари. А ось іще одна чарівна цікавинка: Мартуся вертається надвечір 

додому – в одній руці знайомий старенький, ще з середньої, мабуть, школи 

портфелик, у другій – сіточка з морквою, буряками, петрушкою, цибулею 

та картоплею. Небавом Мартуся, зодягнена в злинялий байковий халатик, 

чаклує з баняками на комфорці, готує вечерю і водночас зазирає в книжку, 

схоже, зубрить. Так і має бути. Увечері Мартуся обов'язково виходить на 

захаращений квітами балкончик – поливати братики, чорнобривці, 
хризантеми. Порається з квітами і тихо наспівує собі під ніс, і Валерій 



148 

 

ладен заприсягнутись: наспівує Мартуся котрийсь з Івасюкових шлягерів – 

«Водограй» або «Червону руту», ці пісні і Валерію повсякчас бринять у 

вухах. Живе Мартуся з батьками в перенаселеній п’ятиповерхівці, знаній 

маленькими кімнатками і смердючим сміттєгоном. Носить удома 

навпереміну з мамою злинялий байковий халатик, а ще либонь і пантофлі. 
До Мартусі приходять іноді з візитами гомінливі гурти веселих дівчат і 
хлопців. Серед останніх вирізнявся один гордовитої постави, його бачив 

Валерій у політехнічному, приходить він до Мартусі досить таки часто... А 

ще Мартуся водить дружбу з сусідніми дітлахами – бігають за нею 

хмарою: «Малтуся, Малтуся!» «Щось, отже, в ній є, діти в доброті 
дорослих помиляються рідко . У манері поводитись проглядається в 

Мартусі, як би це сказати, первень тубільної традиційності в досить 

природному поєднанні з її особистим дівочим модерном. Валерій раз 
нагодився, як Мартуся віталася в трамваї зі старшою жінкою, досить 

інтелігентною з вигляду:  

 –  Слава Ісусу Христу, пані Дашинська. 

 – Навіки слава, дитино. Як там пані Сокальська? Клигає?  

Такого поєднання традиційності з сучасним стилем побуту годі шукати, 

наприклад, у Наташки та її оточення – там будь-яка традиційність і 
близько не лежить, переважає холодний інтересик, зредагований не без 
смаку, хоч і без натяку на щось своє, українське, в тому середовищі 
українство фігурує виключно як об’єкт для висміювання або й відвертої 
зневаги. 

 Цікавість до Мартусі Сокальської не забарився підігріти своєчасно і 
своєрідно дядя Коля, без його копієчки і тут не обійшлося. Дядя Коля, як 

зрозумів Валерій, не спускав небожа з ока. Перехопивши Валерійові 
спостереження з вікна за Мартусею, дядя Коля по-змовницькому зашептав 

змієм-спокусником: 

 – Яке миле на вигляд створіння, правда? А в душі в неї, шановний 

товаришу, суцільна отрута  ворожості, первісний ідейний хаос. Зовсім, 

зовсім не той рівень... Повір мені, Валерію Івановичу, і не дивись у той бік! 

 Авжеж, авжеж, годився Валерій, у дівчат з другого боку барикади 

отрута в душі запрограмована соціально-економічним розвитком ще від 

неоліту, аксіома з Кирли Мирли... Але з усіх отрут на світі Мартусина 

цікавить мене чомусь найбільше. Тільки не в дяді Колі про Мартусю 

випитувати: дядя Коли свою думку вже сказав. 

 Щоранку Мартуся цокотіла закаблучками від облізлого жеківського 

дому до трамвайної зупинки на площі Івана Франка. До тієї ж зупинки від 

доглянутого й до блиску вифарбуваного обкомівського дому щоранку 

цибатим журавлиськом дибав також Валерій Іваненко. Траплялось і не раз, 
Мартуся і Валерій з під'їздів виходили одночасно, секунда в секунду, і не 

зійтися їм лице в лице було просто немислимо. На Валерійові вітання 

Мартуся недовірливо, ба навіть вороже супила густі й, на диво, темні 
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бровенята, опікала вітальника неприхильним поглядом, збувалася 

холодною чемністю: 

 – Прошу? Ага, добрий день. Добрий! Перепрошую... – і йшла собі 
гордовито і байдуже. 

 Це в тобі твоя отрута говорить? А я от, уяви собі, безотрутний зовсім 

і не знаю, добре це чи зле – бути безотрутним... Безотрутний, кажеш, 

славний молодче, безотрутний?! А славнозвісне твоє арсенальство, а твоє 

обкомівство, у чорта лисого, до якої категорії реактивів, скажеш, 

зарахувати? Вони ж дають гримучі сполуки, від них дихання зупиняється. 

Як я про це раніше не подумав! То ж і виходить: про інших судиш, а сам 

також мічений... 

 – Добрий день, Мартусю. 

 – Добрий день, Валерію, – вихопилося якось у дівчини, а потім ніби 

на заперечення мовленого сіпнулася раз-другий темнокаштанова кучма на 

голові, зі щупленької постаті війнуло нехіттю, як уже віяло не раз. Що за 

проява? 
 Не знати, з якого перестрівання на вулиці Збручанській сусідські 
молодята мусили проте, хочеш не хочеш, вітатися в належний спосіб, як 

вітається між собою більшість нормальних хлопців і дівчат на планеті 
Земля. До вітань і обабічної увічливості і цікавості  схиляло не чуже їм 

обом почуття такту, духу, часу, молодість, ну і, річ безсумнівна, не в 

останню міру, за українським звичаєм, партнерство по барикаді, авжеж. 

Після вітальних церемоній не перемовитися кількома відчіпними фразами 

про зв’язок, скажімо, борщу з буряками чи капусти з капусняком вже було 

несила... 
 Щоденні несміливі перемовляння, обіймаючи поступово ширше коло 

тем, не уникнули, між тим, уваги третіх зацікавлених осіб. Треті 
зацікавлені особи з родинних бійниць по обидва боки барикади, 

виявляється, пильно придивлялися до раз за разом тепліших вітань, до 

прудкого обміну думками, до вельми запальної жестикуляції, раптових 

полемічних зупинок і наприкінці 
прискореного, нога в ногу прямування, не раз бігом, – до трамвайної 
зупинки. 

 – Дивно, дуже дивно, Валерію Івановичу? – не втерпів якось дядя 

Коля, ще тоді відставний генерал дозволяв собі вряди-годи покартати 

ущипливими зауваженнями небожа, поганця, упертюха, порушника рідних 

арсенальських традицій, ще милість дяді Колі остаточно тоді не 

обернулася на гнів. – Як ти можеш, шановний товаришу, лигатися з 
публікою на взірець цих Сокальських?! Невже класовий інстинкт нічого 

тобі не підказує?! Та це ж буржуазно-націоналістична сімейка, вона 

уникнула Сибіру тільки через наш недогляд! 

 – Е, дядю, ніяк ви не можете позбутися хтозна колишніх порахунків. 

Та якщо так кортить рахуватися, рахуйтеся собі, тільки мені й Мартусі, 
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будь ласка, дайте спокій! – відрубав рішуче Валерій. Зблід дядя Коля і 
щось люто промимрив під ніс. 

 По другому боці Збручанської, в жеківському домі на третьому 

поверсі, де жила Мартуся, одного разу так само зайшла мова про небезпеку 

спілкування з протилежним боком... барикади, саме так. Про знайомство 

Мартусине з Валерієм Іваненком розповів її батькам, забив, так би мовити, 

на сполох, зрозуміло, хто –  Ромко Панчишин, друг сім’ї Сокальських, 

далекий родич і, між іншим, претендент на особливі стосунки з Мартусею, 

своєю ровесницею і подругою дитинства. Саме Ромкові Мартуся мала 

необережність обмовитися про появу на Збручанській такого собі Валерія 

Іваненка, славного молодця, небожа дяді Колі, та про його, Валерія, 

світоглядне просвітління, питаючи в Ромка простодушно поради і 
допомоги. І помилилася болюче, з перших же кроків Ромко запідозрив у 

Мартусиних взаєминах з Валерієм інтимний кримінал, загрозу власним 

намірам щодо Мартусі. Засліплений і самолюбний Ромко навіть не 

здогадувався про наслідки своєї нетактовності, не першої і не останньої, 
зрештою. 

 – Запам’ятай собі раз і назавжди, Ромку, – боронилася Мартуся, – з 
ким мені ходити і дружити, я гаразд сама знаю, суфлерів мені не треба!... 

«Ромко – хлопець добрий, свій, – думала Мартуся, – але бути добрим і 
своїм обов’язок, а не заслуга. Я давно не дитина, і не треба мене 

навперебій зацитькувати і повчати, якось дам собі раду сама». 

 Ромко в цьому разі прозирався і легко і наскрізь, тож відшити його 

було неважко. Складніше було про ці делікатні речі говорити з мамою, бо 

ж мама з татом від Ромка, від його талановитості, практичності, 
працьовитості просто не тямляться, не знають, на яку перед ним ступити і 
де посадити, і, як відчувала Мартуся, сердячись і ображаючись, бачать у 

ньому ідеал, а може й конкретного кандидата в зяті. Що ж до Валерія 

Іваненка, то саме його прізвище діє на батьків застережливо, як сигнал для 

тривоги, глибокої і, до слова, цілком обґрунтованої. Усе це даються взнаки 

наші особливі українські обставини, бодай би їх шляк трафив! Тим 

обставинам важко опиратись, але й терпіти їх увесь чає неможливо. 

 – Дивись, дитино, підступу щоб якого тут не вийшло, як не раз 
виходило! – хвилювалася мама. – Не до вподоби мені наскакування цього 

твого Валерія,  Ромко мав тут слушність: всі вони одним миром мазані, 
кляті визволителі! За душею в них нічого святого, тільки відчуття орди. Ви 

вподобаєтесь навзаєм? 

 – Не в тім, мамцю, річ, – зашарілася Мартуся для самої себе 

несподівано і, щоб гарячого її рум'янцю не помітила мама, нагнулася 

розгладити складку на гуцульському паласику. 

 – А в чому ж?! Про що стільки ранок у ранок ґдираєте?!  

 – Ми, мамцю, сперечаємося на історичні і філософські теми... 
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 – Лелечко моя ріднесенька! А ця ваша фільозофія, доню, не заведе 

вас під дурного хату?! Ти вже забула про дядю Колю, дядю Баню і всіх 

інших дядів з їх «фільозофіею»?! Для них фільозофія і все інше, як 

туалетний папір, – спожив і викинув у кошик! 
 – Ні, мамцю, ні, ні, ні! Про дядю Колю і всіх інших «дядів» я забути 

не здатна, поки живу! – присягалася щиро Мартуся. 
 – Дивися ж мені! 
 – Та дивлюся, мамцю, дивлюся! Перестріваючись з Валерієм 

Іваненком уранці й увечері в нічийній зоні на вулиці Збручанській, а 

згодом випадково чи й невипадково в місті, Мартуся ні на мить не 

випускала з-під уваги, ні хто такий Валерій, ні чому на згадку про дядю 

Колю і всіх інших «дядів» у її мами заокруглюються в гніві очі й 

стискаються уста. Пам’ятливість Мартусина тоді знехотя загострювалася й 

оберталася до Валерія неприкритою настороженістю і недовірою, що 

юнак, зненацька застуканий таким перебігом взаємин, пантеличився і 
смутнів. Інший, легкотравніший представник нашого Сходу на місці 
Валерія міг би віднести Мартусин раптовий холод і неприязнь на карб 

західницького чи навіть спеціяльно буржуазно-націоналістичного 

пережитку, махнув би розчаровано рукою і припинив би спроби на 

зближення, аби не наражатись на ще одну порцію Мартусиної ворожої 
нехоті. Чомусь Мартусина неприязнь і холодність для Валерія віднедавна 

набули помітної ваги, можливо і Валерій образився б на зміни 

Мартусиного настрою, але почуття образи в нього пом’якшувалося 

здогадом: за Матрусиним несподіваним холодом щось ховається 

поважніше, ніж просто зарозумілі дівочі фіґлі, мусить бути поважніша 

причина, – без причини Мартуся, дівчина розважна і добра, ні з того ні з 
сього дріб’язкове не поводилася б. 
 На полемічний контакт з Валерієм підштовхувало Мартусю, 

зрозуміло, не легковажне захоплення його хлоп’ячою вродою чи 

ерудицією в окремих науках – давався знати, окрім усього іншого, якийсь 

зовсім дитячий намір виповісти при нагоді в очі цьому ставному 

представникові того, правильного і законного боку барикади все, що в 

Мартусі особисто, в її   батьків і всієї цьогобічної України накипіло на 

серці і що вони всі разом думають про старшого брата, дружбу народів, 

про світле майбутнє і незабутнє темне минуле, про дядю Колю зокрема і 
все їх заслужене і перезаслужене кодло, щоб Валерій Іваненко, родич дяді 
Колі й виходець з того зловорожого середовища, знав думку іншої, 
протилежної сторони і не дуже чванився своєю заслуженістю... Узагалі з 
тими стрімкими на бігу перемовляннями, півсерйозними і 
напівжартівливими, намірами і планами заносилося від самого початку 

трохи не зовсім так, як міркувалося попервах. Суттєвих виправлень до 

молодечих теорій вносила буйно розквітла молодість Мартусі і Валерія, 
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дещо потроху плутаючи, дещо воднораз прояснюючи, – раптовим 

спалахом і в останню мить. 

 Замислюючись над станом речей, чудувалася Мартуся не раз: ранок 

у ранок з чужого, неприязно лискучого, населеного пихатими обкомівцями 

дому, їй навперейми вибігав осяяний довірою Валерій Іваненко, небіж дяді 
Колі, спадкоємець його брутальної фізичної сили і морального безсилля, – 

звертався до Мартусі низкою незвичних для його класу тверджень і 
запитань, 

викладав їх несміливо й винувато на Мартусин суд, на її схвалення або 

заперечення. І радів щиро, коли чув од Мартусі: так, тут ти,славний 

молодче, маєш, по-моєму, слушність, а тут – ні, помиляєшся, а тут я сама 

не знаю, як відповісти. Запитаннями своїми немов самовільно намагався 

Валерій налагодити, тобто поновити колись жорстоко перервані 
чужинцями безпосередні зв’язки з другою, аж ніяк не чужою, не ворожою 

стороною між двома половинами одного цілого. Валерій і підступ? Ні, 
мамцю солоденька, тут ти, гадаю, помиляєшся: незабутні кошмари твоєї 
молодості, щедро розписані на твоєму білому тілі потворними рубцями, 

якоюсь мірою застять сучасне і заступають майбутнє. Та ще, мамцю, ти 

недооцінюєш нашу ранню зрілість і засвоєну від вашого покоління 

здатність відчувати істину і йти назустріч, ризикуючи життям і волею. 

Доки ми боятимемося носіїв фальшу і пітьми?.. 

 На Мартусину дружбу з одним з Іваненків не міг погодитися 

Панчишин  Ромко, студент того самого інституту, що і Валерій. Ромко 

палав гнівом, гнівом ніби праведним, але не зовсім, на думку Мартусі. 
 – Схід?! Український Схід?! Наш схід, Мартусю, хочемо чи не 

хочемо ми того, закінчується на Збручі, в Підволочиську. А за Збручем 

давно і безповоротно, на жаль, усе втрачено. Звідти одні дяді Коді і Ван 

Ваничі... Донкіхотська наша зачарованість на Український Схід, виплекана 

письменниками-романтиками, чимало завдала нам лиха. І таке не 

забувається і не повинно забутись. Це найболючіша сторінка нашої історії, 
ще нами як слід не осмислена... Приходять уночі до дядька в хату 

перебрані на повстанців, скажуть кілька речень рідною мовою, а дядько, 

який не вловлює фонетичних нюансів у вимові і не добачає вовчих 

вогників в очах, мліє від задоволення: свої прийшли, повстанці, бо ж 

говорять,мовляв, по-нашому... Авжеж, свої, бодай не казати! А на ранок 

беруть дядька-тюхтія в КГБ, і з дядька шерсть летить клаптями і всіма 

отворами на тілі скапує кров. От і все братерство! О, ті рани досі 
кривавляться і печуть, не хочуть гоїтись. Невже ти забула про це, 

Мартусю? 

 – Ну, припустімо, в КГБ завжди вистачало агентів-провокаторів з 
місцевих, не перебільшуй. Я десь чула, що на Волині в часи УПА всі 
більшовицькі провокатори розмовляли для більшої переконливості на 

галицьких діалектах, бо у волиняків і поліщуків до галичан було братнє 
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упередження. Крім того, ти забув,  голубе, про Кузнецова, Медведєва та 

інших героїв... Та коли мова йде про Український Схід, ми часто, 

зациклюючись на своїх болях, забуваємо або й елементарно не знаємо, не 

уявляємо про страхітливу трагедію, пережиту там у тридцятих роках. 

Наслідки тієї трагедії даватимуться знати ще дуже довго і доживуть, 

можливо, до третього тисячоліття... А щодо Валерія, то ти,Ромку, глибоко 

помиляєшся: це здорова, допитлива натура, чесна і, словами поета, 

«серцем кучерява», від дяді Колі в нього, крім прізвища, нічого більше 

нема. Таким, як Валерій Іваненко, самі назустріч простягаються руки... 

 «Так, так, до мене твої руки чомусь не простягаються, хоча б і сто 

разів виходило на моє!» – журився самолюбно Ромко. У цілому він не 

перечив, щоб з Валерієм Іваненком, небожем дяді Коді, класичним 

східняком, котрась з місцевих уродливиць займалася тишком, навертала до 

українства, так би мовити, освідомлювала, це спосіб перевірений і добрий. 

Тільки щоб не Мартуся, – в Мартусі Сокальської, до вашого відома, зовсім 

призначення інше, яке власне, Ромко і сам, напевно, не сказав би. Щось 

його в стосунках між Мартусею і Валерієм насторожувало і лякало. 

Відчував збентежений Ромко: Мартуся віддаляється крок за кроком від 

нього, і залишається Ромко ні з чим. Але зрікатися добровільно своєї мрії 
звичайно не збирався. 

 Скоробіжні перестрівання на вулиці Збручанській, попри протести 

третіх зацікавлених сторін, стурбованих почуттям пильності або класової 
чи національної селективності, тривали отож. Якби тільки чув дядя Коля, 

про що його небіж, син його єдиноутробного брата, людина 

арсенальського кореня, раз у раз допитувався в Мартусі і як Мартуся 

Сокальська, дівчина хоч і мила з вигляду, але з ворожою отрутою в душі, 
відповідала Валерію, і як Валерій сприймав її стислі й вичерпні пояснення! 

Певно ж, дядя Коля не чув навіжених діалогів під жовтим падолистом на 

Збручанській, але як людина бувала, досвідчена, як людина з сатанинським 

досвідом кагебіста, він багато про що домислювався й, умиваючись 

ночами холодним потом, нехтуючи любовними заходами тітки Ксаші, з 
незнаною раніше тугою відчував, як тріщить і навсебіч розлазиться 

понадпівстоліття споруджувана між двома частинами України підступна 

барикада. Не давало спокою болюче питання: чи була перемога над УПА? 
 Збігло мало не півдня, коли знетерпеливлений Валерій з вікна своєї 
кімнати нарешті побачив Мартусю – вийшла з рідного жеківського дому на 

вулицю і насамперед від осінніх сонячних зайчиків сміхотливо, як вона 

тільки вміє, замружилася. Валерій хапцем згорнув конспекти у шухляду, 

вискочив на сходи й,сидячи на поруччі, по-школярському, спустився вниз. 
 – Добрий, день, Мартусю. 

 – Добрий день, Валерію. 

 – Ти так немилосердно барилася! Я простовбичив біля вікна півдня й 

очей мало не виглядів: боявся тебе проґавити. 
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 Мартуся сяйнула біллю зубів:  

 – Щось трапилось? 

 Веселий усміх на засмаглому Мартусиному личку сам собою не 

встиг розтанути – налягла на нього раптова тінь розчарування: з вікна 

обкомівського дому, звідки щойно вибіг Валерій, з-за атлетичного плеча 

Валерія чигали незичливі, як завжди, холодні очі у дяді Колі. 
 – Що могло в мене статися? – дивувався Валерій, допасовуючись 

марно ходою до Мартусиного дріботіння. – Прагнеться мені з тобою на 

свіжому повітрі погуторити, перекинутися словом. Напризбирувалося 

чимало різних міркувань, сумнівів, припущень – потрібне отож твоє 

авторитетне коригування.  Але головне в іншому: мені просто хочеться 

бачитися з тобою. Сьогодні нам ніщо, сподіваюся, не завадить поговорити 

спокійно, без поспіху: неділя ж. То як? 

 Мартуся цокала туфельками поруч. Щоранку вони отак одну-дві 
хвилини чимчикували разом до трамвайної зупинки на площі Івана 

Франка. Втягнена в розмову Мартуся зчаста запізнювалася на потрібний 

трамвай. Схаменувшись, вони відчайдушно, мов діти, летіли до зупинки, і 
Валерій на ходу заштовхував дівчину в переповнений вагон, а сам ішов 

пішки бічними вуличками навпростець, перетравлюючи нашвидку куці 
Мартусині одкровення. 

 – У мене, бачиш, від ходіння з тобою умовний рефлекс появився, – 

нарікала пустотливо Мартуся. –  Ніколи не певна, чи не втече мені з-під 

носа дев’ятка – через твої мудровані запитання. 

 – Зате ти мимохіть робиш суспільно корисну справу. Завдяки тобі 
Мартусю, сіра маса Валерія Іваненка, славного молодця, поступово 

звільняється від найпрогресивнішого чортовиння. Тим, гадаю, можеш 

пишатись. 

 – Не перебільшуй, будь ласка. Як і всякий інший, ти зобов'язаний 

рівнятись передовсім на такі величини, як Шевченко, Франко, 

Грушевський... 
 – Саме так: Міхновський, Петлюра, Липинський, Донцов, Липа – аж 

до Дзюби Івана включно. Дуже, знаєш, цікаві речі в них знайти можна, сам 

би до такого додумався б з великим запізненням або й зовсім не 

додумався. До того ж у твоїй подачі лектура згаданих мислителів 

надзвичайно сучасніє й оживає. Тому-то віднедавна ти і правиш мені за 

ідейний, так би мовити, маяк, за зразок студентки-ерудита, свідомої 
української громадянки... 
 – Говори, по-перше, тихше, не репетуй. 
 – Добре, і по-друге? 
 – І по-третє, товаришу Іваненко, риторичні звороти між нами не до 

місця, я вже про це тобі казала. 
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 – Так нічого ж не вдієш, Мартусю: категорії, яких ми так обережно 

торкаємося, самі по собі скидаються на риторику, хоча, звісно, там ідеться 

про істину, нашу українську істину, яку від нас ховають за сімома замками. 
 – Хочу тобі з цього приводу сказати про саму себе ось що, аби 

запобігти твоїй на потім зневірі: ти мене, по-моєму, переоцінюєш, навіть, 

як деколи виглядає, ідеалізуєш і ставиш до мене завищені вимоги. Імовірно 

досить, ти незабаром перестрибнеш мою планку свідомості – в тебе є 

доволі даних сягнути найвищого,чемпіонського рівня... Ти тільки, будь 

ласка,з того всього не надто задавайся. 

 – Будь спокійна, я суб’єкт самокритичний, і похвала мене не 

розмагнічує. 

 – Сама собі я здаюся часом такою сірою, недотепною, далі нікуди, 

отака невиразна посередність. Закінчу з Божою допомого свій хімфак, тоді 
зашиюся на якийсь скромненький заводик, де і пропрацюю до пенсії... 
 –  Як?! Ти не збираєшся літати в космос або виводити нові сорти 

пшениці?! 

 – Не глузуй. Космос – сумнівна романтика і дуже для народного 

добробуту шкідлива монументальна пропаганда. Мої зацікавлення 

обертаються виключно на Землі, головно – в Україні, поки вона ось така, 

як є, а не така, якою має право бути. 

 – Зрозуміло. А що там у тебе передбачено робити в пенсійному віці? 

 – А що роблять бабусі з виходом на пенсію? 

 Валерій зареготав голосно, розгонисто, а на Мартусине здивування 

пояснив: 
 – Хоч убий, не можу уявити тебе бабусею! 
 – Атож відомо: бабусі-пенсіонерки бавлять, Валерію, онуків, який же 

ти недотепний! Але мій автопортрет, оскільки зараз мова про мене, ще не 

повний, бракує однієї рисочки, яка істотно доповнює скромний мій образ. 
Бачиш, легіню файний, мені доля народу, до якого я маю честь належати, 

зовсім не байдужа, хата моя тут не скраю, тут я здатна на багато чого... Не 

розумію виразу твого обличчя. 
 – Я, Мартусю, ще не навчився, чесно кажучи, адекватно реагувати на 

святі освідчення! 

 – Світку ти мій ясний! – осудливо з кумедною серйозністю мовила 

Мартуся. – Як одначе ми здеградували! Бо за логікою речей саме нам, 

молодим і наймолодшим, належить бути носіями рішучості, ентузіазму та 

ініціативи. Не питаючи броду, пірнати у прірву за золотим кубком надії, як 

у Шіллера, а ми тим часом розкисаємо від утертих декларацій. 
 – Твоя правда, Мартусю, і я засоромлений. Хоч може не такий я вже 

недотепа, як виглядав збоку; якщо до того всього ще зважити, звідки, з 
якого багна я виборсався на твердий берег... Скажи ось, будь ласка, відкіля 

воно в тебе самої взялося. Наше розпрекрасне сьогодення навіть святе 
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поняття патріотизму вхитрилося спаскудити й перетворити на лайку, що 

язик не повертається його вимовити. 

 – Це, Валерію, така елементарна, загальнолюдська матерія, що й 

говорити про неї якось ніяково, скидається на риторику, хоча саме ми, 

українці, про потребу патріотизму мусимо думати і дбати безперестанку... 

Наше місцеве українство не випадкове, воно успадковане від батьків і 
дідів, достоту, зрештою, як інша частина українців, дуже кількісно 

численна на наш сором і жаль, успадковує, наприклад, своє ганебне 

перекинчиство, якому врешті-решт треба якось запобігати... Тому в нас, з 
цього, так би мовити, боку, природних людських традицій та інстинктів, 

попри жорстокі викорчовування, не втрачено наразі, і наступним 

генераціям, до нашої включно, нема потреби починати з винайдення 

колеса... 

 – У тім-то й річ! У мене, зокрема, частина переконань спирається на 

голій інтуїції – добре хоч інтуїцією не обділений, частина – ґрунтується на 

припущеннях, а це не лізе в жодні ворота, ще інша частина моїх 

переконань оперта на висновках від протилежного – також нетудихата! З 

таким розумовим механізмом чуєшся невпевнено, надто на крутих 

віражах. Ось у чому наша, з цього боку біда. Нам добряче ще змалку, з 
колиски  зав’язано світ.  
 – Одна з наших заковик, Валерію, і їх у нас, на біду,  неміряно. Але є 

в нас також зразки такого бачення наших реалій і реакції на них, що нам 

треба їх лише наслідувати... Оті сотні тисяч повстанців, що полягли на полі 
бою за наше право на життя і ті інші сотні тисяч бранців-страдників, що 

догнивають у російських концтаборах і тюрмах, поки ми тут 

самовдоволено ремиґаємо й туманіємо в лінощах, невігластві і 
боягузливості, – гадаєш вони добре знали рідну історію? Вони знали 

передовсім головне : Україна в небезпеці, Україну треба боронити навіть 

ціною свого життя чи особистої волі. Біда, безумовно, незнання рідної 
історії, культури  і  мови, але ще більша біда, коли в серці вже пустка, 

самозаперечення або під відповідною машкарою чи й без машкари, на 

відкрито переважає натуралізоване вороже чужинство. Оце біда. Зрештою, 

і в даному разі все між собою пов’язане. Маємо чимало перехідних 

моментів, неоднозначних півтонів, підходити до цих проблем слід дуже 

обережно, диференційовано. Порядний, живий духовно, допитливий 

громадянин повинен, я так гадаю, серцем уловлювати пульс народного 

життя і мову його душі. А теорії та ідеології прийдуть згодом. 

 – То як можна було б сказане підсумувати? 

 – Усе, про що ми зараз говорили, як і попередні рази, азбучна істина, 

Валерію. Утім, для нас обох у цей момент головне закінчити наші високі 
школи, здобути вищу професійну і суспільну кваліфікацію: Україні 
потрібні хороші спеціалісти-патріоти. Що ж до висновків, то роби їх, 
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славний молодче, сам, бо я давно зробила, я, знай же, з висновками 

народилася... 

 –  Деякі висновки, Мартусю, і я, уяви собі, зробив – без висновків 

жити тепер не випадає, і мене аж пориває висловити їх саме перед тобою і 
зараз. Ось послухай-но, до чого я, кажучи словесами дяді Колі, докотився... 

Становище нашого народу в братньому Союзі з усіх оглядів нестерпне. 

Фактично ми, українці, маємо лише одне добре гарантоване і забезпечене 

державою право – право на зросійщення та ще право ішачити на будовах 

століття. До чого ідеться, відомо. 

 – І яка ж буде твоя, славний молодче, мудра на це лихо рада? 

 – Ага, все ж таки тобі трохи цікаво знати мою думку! Рецептів 

багато, Мартусю.  Проблема впирається в одну нашу українську реальність 

– стан суспільної свідомості. Очевидно, в цьому напрямку і треба 

працювати. Стан суспільної свідомості – це постійний негативний доважок 

до головних наших проблем. 

 – Так, безумовно, так. Ти маєш рацію. Але при тому обов'язково слід 

ураховувати ще одну нашу кричущу українську реальність, накинену нам 

обставинами. Імперія зла, як слушно її тепер величають, поки що вельми 

сильна і, як завжди, безжально жорстока, особливо до нас, українців. Про 

це й промовляють останні судові процеси в Києві і Львові. 
 – Останні судові процеси в Києві і Львові промовляють також про те, 

Мартусю, що наша мати, як у давнину казалося, ще не вмерла. У Вальтера 

Скотта я вичитав про одвічну шотландську впертість, коли мова заходить 

про англійське великодержавництво. Таку рятівну впертість, сильнішу во 

сто крат за шотландську, маємо, на щастя, і ми, українці, – завжди у всіх 

ситуаціях знайдуться одчайдухи, щоб сказати черговим визволителям своє 

вагоме «ні!»  

 – Ну, не знаю, як там з одчайдухами шотландськими, а наші одразу 

або накладають головоньками, або гримлять на Соловки, в кращому 

випадку в Мордовію чи на Урал... Ми, Валерію, захоплюємося 

балаканиною,як у дев’ятому класі, забуваючи про ту, другу, нашу 

жорстоку реальність. 
 – Я виключаю, Мартусю, щоб наші балачки, як ти кажеш, ще кого 

цікавили, окрім, скажімо, дяді Колі чи Ромка Панчишиного. 
 – Ось власне, дяді Колі! Не недооцінюй його,будь ласка. За 

слушнішої нагоди я дещо розповім про твого дядю Колю. 
 – Мені вистачає власних спостережень, Мартусю. Мій заслужений 

дядечко на сьогодні має надто очевидні симптоми психічного і розумового 

вичерпання. 
 – Цікавлять наші балачки зараз кого чи ні, але всякчас треба бути 

архиобережним, тим більше, якщо ми на балачках не думаємо 

зупинятись... О, скільки трагічних моментів знає наша історія, надто нова і 
найновіша, коли тільки за одні слова або навіть самі недоречно і невчасно 
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розголошені думки наші люди, наші найкращі люди тратили все і ставали 

звичайними жертвами. На перший випадок згадаймо хоча б наших славних 

кирило -  мефодіївців. Правда і те, що їхні думки, за які вони тяжко 

поплатилися, для новітньої України стали осяванням на віки... Нам випало 

жити і діяти в умовах надзвичайних і лютих, бути все напоготові, 
рахуватися з безліччю природних і штучних ускладнень... Ти от по Ромкові 
пройшовся. Даремно. Хай тобі, друже шановний, відомо буде: Ромко 

Панчишин, попри все, – людина серйозна і порядна, він себе зреалізує за 

будь-яких умов і, гадаю, не на шкоду нашій справі... 
 –  Що ж, раз так, а воно таки так, безперечно, як ти мовиш, 

доведеться ще раз міняти тему, проте як її не міняй, вона однаково мигтить 

на екрані душі... Ти щойно вела мову про плани на майбутнє, про пенсію, і 
онуків. Але ти, файна ґаздине, переплигнула непослідовно через одну 

вельми суттєву ланку сімейного стану – через особу чоловіка. Чи не могла 

б ти кількома мазками накинути бодай контур свого майбутнього чоловіка: 

як ти його, цікаво, мислиш? Зрозумій мене правильно. 

 – Мій майбутній чоловік, Валерію, зрозумій мене правильно, конче 

має бути людиною з усіх оглядів порядною, серйозною, культурною, 

українцем не тільки з міни і походження, але й в першу чергу за суттю. Усе 

поза цим – колір очей, волосся, форма носа, тембр голосу, зріст, батьки, 

рахунок в ощадній касі – похідне і вторинне. Про що ти думаєш? 

 – Та про тебе. 

 – В якому плані? 

 – Коли я їхав сюди, до дяді Колі, Західна Україна уявлялася мені не 

такою, якою її бачу тепер. Я гадки не мав про можливість існування таких 

от дівчат, як Мартуся Сокальська. Ще я донедавна чувся арсенальцем, у 

кращому разі кієвлянином. А ти чулася коли західнячкою? 

 – Я, здається, авансом надавала тобі підстав зрозуміти мене сповна. 

Якщо українець уболіває за всю Україну, «від Сяну до Дону», як 

співається, він, поза сумнівом, тип загальноукраїнський. Але не секрет і те, 

що я, українка від голови до п’ят, чуюся вельми комфортно – 

найкомфортніше в своєму рідному місті, мене тут тішить усе – спосіб 

думання, спосіб життя, говірка, але все разом воно не перешкоджає мені 
боліти болями, скажімо, 

тієї ж Донеччини. Це почуття соборності. Так? Є ще запитання до мене, 

славний молодче? 

 – Якщо не секрет, Мартусю,  повіж,  будь ласка, як оце ти 

примудрилася так капітально засмагнути, аж завидки беруть. 

 – О, секрету ніякого, Валерію: всеньке літечко я була, як усі, на селі, 
звідки йде мій родовід, це кілометрів з двадцять від міста – допомагала 

вуйнам і стрийнам сапати картоплю, кукурудзу, буряки і на сотках і на 

колгоспній  ланці. Ще міхурі на долонях не посходили, прошу глянути. А 

ти, небоже, запідозрив мене в тому, що я засмагала десь на південному 
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курорті? До курортів Сокальські не доросли, на жаль. Моїй мамі з її 
повідбиваними нутрощами треба б десь грітися на півдні бодай час від 

часу, але де там, не виходить... 
 – Бідненька, – Валерій запопав Мартусині руки й заходився 

розгладжувати місця зі слідами міхурів. – Ти сама сапала? 
 – Де там. Нас зібралася ціла бригада. Крім мене, ще були Славця і 
Дозя, Орест і Юлько, це все мої двоюрідні, а командував нами Ромко 

Панчишин, сам він сапає, наче комбайн... 
 – Знову цей Ромко! 
 Сміючись білозубо, Мартуся вивільнила руки й пальчиком 

посварилася на Валерія. 
 – Є, Мартусю, ідея, не геніальна, але в наших умовах можлива і 
доречна:  може сьогодні увечері сходимо на дискотеку і трохи 

потанцюємо? 

 Існувала нерозв’язана проблема з Мартусиною новою сукнею: 

омріяна сукня вперто відмовлялася вписуватись у сімейний бюджет 

Сокальських . У вухах бриніла черства, рішуча і, мабуть, слушна мамина 

ухвала: «Тобі треба спочатку справити зимову куртку, а сукня почекає... 

Тож прибравши надповажного вигляду, Мартуся повчально прорекла: 
 – Не забувай, славний молодче, про наш студейський статус: у всіх 

випадках на нас чекає море праці, кожна хвилина – на вагу золота. 
 – Гаразд, Мартусю, гаразд. Але ти в принципі не проти того, щоб 

одного недільного вечора чи й будь-коли потанцювати дещицю з Валерієм 
Іваненком? 
 – У принципі я не виключаю такого культурно-розважального 

заходу. 
 – Від сьогодні я чекатиму, Мартусю, на таку милу нагодоньку. 
 – Чекай, Валерію, чекай, ми обов’язково натанцюємося. У нас усе 

попереду, бодай таке відчуття, бодай так каже мій тато, хіба не так? 

Вистачить нагод і на танцюльки і на речі трохи поважніші. 
 На третьому поверсі в жеківському домі перед дверима домівки 

загадалося Мартусі свавільно і несподівано: буде в них зараз Ромко 

Панчишин чи не буде? Для душевного спокою краще, якби Ромка в них не 

було: я тоді негайно засяду за свою хімію. Але Ромко буде – я знаю, я 

відчуваю. Де ще йому бути в неділю опівдні, як не в Сокальських, це вже 

стало набридливою закономірністю. І все б нічого, але Ромко чимдалі стає 

нестерпнішим, дивиться на Мартусю, як на власність. Виникає обтяжлива 

потреба боронитись, чутися повсякчас напоготові, сподіваючись якого-

небудь з його боку коника. Бо з Ромком не засумуєш: цікавий, хоч і 
однобічний співрозмовник і вперто править своєї. 
 – Привіт, Ромку, –  за свояцькою звичкою Мартуся поздоровалася з 
Ромком за руку. Колись, у дитинстві, на родинних учтах-зустрічах їх 

змушували ще й цілуватись. Ромко тоді не крився з огидою. 
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 – Привіт, Мартусю, привіт. 
 – Щось ти, Ромку, востаннє ніби бокуєш від нашої господи. Був на 

селі? Як вони там? 
 – Нічого, Мартусю, дякую за згадку. А в тебе як справи? Ти за 

останні тижні змарніла помітно, одні очі блищать. Ви, цьоцю, мабуть, зле 

Мартусю годуєте. 
 – Вона не маленька, щоб її годувати з ложечки! – невдоволено 

мовила пані Сокальська, пораючись біля буфету. 
 – Не вигадуй, Ромку, й не обмовляй мене, я в хорошій формі! – 

виправдувалася Мартуся і не так перед Ромком, як перед матір’ю. У 

безхмарних стосунках між дочкою і матір’ю віднедавна немов би щось не 

клеїлось. Винною, зрештою, чулася Мартуся і перед Ромком: як не 

намагалася,  не знаходила в собі належного тепла до нього – того 

особливого тепла, котре гріє душу або, коли його нема, холодить і в"ялить. 

Самого почуття свояцтва і дружби Ромкові, як виглядає замало, він 

домагається, іноді занадто вперто, чогось більшого, а більшого як не було, 

так і нема. Хіба я в тому винна, що не можу, що несила мені дати йому те, 

чого в мені нема? Через саму себе переступати не випадає: жертва може 

виявитись невиправданою. 
 Переважно вони  літували в родини на селі. Батьки жартом єднали їх 

ще з дитинства, на що гордовитий  Ромко відповідав неприкритою 

нехіттю, потім училися вони в міській школі 87, і Ромко, відмінник 

навчання, всезнайко і спортсмен, поводився з Мартусею в початкових 

класах досить згорда, зверхньо і незалежно, не по-свояцькому, Мартуся 

тим часом за законом бридкого каченяти вибахалася в старших класах на 

худого ущипливого підлітка з великими глузливими очиськами, 

розквітнувши непомітно свіжими дівочими барвами. Що більше Ромко, 

вражений раннім Мартусиним цвітом, розкисав, упадав у перечуленість, то 

більш стриманою і неприступною ставала Мартуся, аж не вірилось. 

Ромкове освідчення на випускному вечорі урвала на півслові: 
 – Хочеш дружити – дружи, але щоб без дурниць. 
 Мала єретичні погляди на низку поважних проблем, знавцем і 
суддею яких Ромко звик уважати самого себе... Перегодом у їх стосунках 

настали чорні дні після того,  як на вулицю Збручанську, де жили 

Сокальські, занесло, на сміх наче, Валерія Іваненка, небожа дяді Колі, 
забарикадованого по самі вуха арсенальця, і Мартуся з упертості, з 
нерозуму чи й просто на збитки Ромкові заповзялася до Валерійового  

розбарикадовування, бавлячись навіжено з вогнем. 
 – Я вас сьогодні бачив у місті, – з кислою посмішкою признався 

Ромко. 
 – З ким ти була, Мартусю? – поцікавилася й собі Сокальська, 

видзвонюючи ложками і виделками: йшлося до обіду. 
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 – З цим... з Валерієм Іваненком! – випереджуючи Мартусю з 
відповіддю, мовив Ромко з притиском на прізвищі. – То як Мартусю, твій 

протегованець перестав чтокать і какать? 
 Мартуся спохмурніла. Ромкова нетактовність переходила всі 
дозволені межі. 
 – Як тобі, Ромку, не соромно?! Такі поняття і така терміногія не 

личить вихованій, освіченій людині, а тим більше свідомому українцеві. 
Ти ж не знаєш Валерія Іваненка! Ще раз кажу: він українець, свою мову 

знає і любить не менше за інших. 
 – А я, Мартусю, знаю і не смію забувати про те, хто такий Микола 
Іваненко, дядя Коля, і мені цього вистачає, аби мати гадку про всіх  

Іваненків, і живих, і ще не народжених... Що ж до термінології – пригадай-

но,як вони нас величають, які братні латки ліплять нам, де і коли тільки 

можуть. Недавно вернулася, а попросту втекла з Харкова одна наша 

дівчина, наш інститут кінчала і була туди розподілена на роботу, – 

оповідав Ромко тітці Сокальській, бо Мартуся на знак протесту від нього 

відвернулася. – Так каже: не вспієш у пролетарському Харкові мовити 

слово по-українському, як на тебе починають криво дивитись і сичати в 

очі: «А, бандери з Западенції!» Українську мову і саму нашу націю ці 
перевертні вважають чимось украй непристойним, недоречним і відсталим, 

а наше українство в цілому асоціюється в них на московський кшталт 

лише з ім’ям Бандери. 
 – То й що?! – задеркувато наїжилась Мартуся. – Прибічники і 
спадкоємці Степана Бандери мають право цим пишатись, тут проступає 

історичний резон. Але ми, Ромку, наймолодші, у відповідь маємо чинити 

дурниці лишу тому, що хтось інший дурниці чинить?! Ти неприпустимо 

плутаєш праведне з грішним – український народ зі змосковщеним 

люмпеном та колоніальною ворожою адміністрацією в тому ж Харкові чи 

Донецьку, де вони за підтримкою Москви роблять зараз погоду! 
 Мартуся глянула на маму, і душа в неї похолодніла і зіщулилася: 

Сокальська знеможено осідала в крісло, тримаючись руками за те місце 

грудей, де з болючими заповільненнями билося її збідоване серце, – 

знайома сімейна сцена. Мартуся метнулась прожогом до мами, забувши 

враз про Ромка і про Харків... 

 Полишаючи квартиру Сокальських, де про нього забули, Панчишин 

Ромко за собою так і не гримнув дверима, як того, здавалося б, вимагав 

момент, – Ромко обережно причинив за собою оббиті дешевим 

дерматином двері й подався вузькими вичовганими сходами вниз. 
Ображений і засмучений, Ромко вийшов з жеківського дому на вулицю 

Збручанську. Він мимовільно ковзнувся очима по блискучому 

обкомівському домові навпроти і враз сутикнувся з колючим зирком дяді 
Колі – на повен майже зріст в одному з вікон пишався дядя Коля, склавши 

по-господарському руки на грудях. «Ось вона, причина причин усіх наших 



162 

 

негараздів упродовж останнього шістдесятиріччя!» – подумав слушно 

Ромко і повернувся до дяді Колі спиною. 

 Іронічно-нищівний, ворожий погляд дяді Колі виряжав Валерія 

вранці на заняття і зустрічав увечері. Валерій гамувався, стримувався, 

терпів, як міг і умів, невдоволення нічим не виказував, хіба що 

підкресленою увічливістю. Іноді Валерію діагноз, поставлений ним дяді 
Колі раніше, здавався помилковим: ніякої аномалії, дядя Коля – цілком 

нормальна людина. Але чи може цілком нормальна людина так ненавидіти 

Україну? За що? Як іще можна пояснити вульгарне, нелюдське 

україножерство? Народитися і прожити віку в Україні, споживаючи її 
сонце, повітря і хліб, і люто її ненавидіти з її мовою, культурою та 

історією, ненавидіти лише за те тільки, що вона таки Україна, – як цей 

феномен у світовій практиці можна назвати? 

 Виявивши серед своїх речей сліди ретельно і кваліфіковано 

проведених обшуків, Валерій попросив у дяді Колі домову книгу для 

виписки. 

 – Тож забираєшся? –  останнім часом у нечастих обмінах думками з 
небожем дядя Коля вдавався до мови тубільної, вкрай, певна річ, 

афектованої і спотвореної, і не від незнання цієї мови, а скоріше від лютої 
до неї зневаги, класової зненависті, що могло означати тільки одне –  

Валерія остаточно було в громадянському розряді понижено й прирівняно 

до тих, хто мав нещастя належати до іншого, приреченого на неминучу 

загибель боку барикади. 

 – Забираюся, дядя Коля. 

 – У чому недогода? 

 – Не хочу присутністю своєю псувати вам настрою. Дуже вам, дядя 

Коля, за все дякую і прошу пробачення. 

 – Я не сподівався, не міг навіть припустити, що так скоро і так 

далеко ти сягнеш у неприйнятті нашого, гм, устрою... Розуміється, нашому 

поколінню куди до вашого. Нас ви маєте за ніщо, ви інтелектуали, 

передові – ми ж просто дурні і реакціонери. Так? 

 – Не зовсім. Вас, дядя Коля, і вашу фірму в дурні не пошиєш. 

Скоріше навпаки. 

 – А щодо реакційності як? 

 Казати чи не казати? Старша ж людина, дядько, як не як, батьків 

брат, родина, а родину не вибирають. І крім того, незаперечні симптоми 

психічної неспроможності... Але ж напрошується сам, провокує, підбурює, 

як це, мабуть, властиво всім на світі кагебістам. 

 – То як щодо моєї реакційності, Валерій Іванович?  

 – Так, дядя Коля, на мою думку, ви реакціонер. 
 – Це ж через що, дозволь тебе запитати?! – дядя Коля з обережності 
сахнувся на крок від співбесідника: в блискучій кар'єрі дяді Колі небагато 

стрічалося зухвальців, які зважувалися казати йому в очі те, що про нього 
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думали; були то здебільшого хлопці з лісу, повстанці, і вони зазвичай 

погано кінчали, їх переважно з кабінету дяді Колі після чергового обміну 

взаємною відвертістю виволікали непритомними за ноги. 
 – Ваш спосіб діяння і думання, дядя Коля, наскрізь поліцейський. Ви 

не можете кроку зробити без диктату, насильства і крутійства, про ваше 

минуле й казати годі: суцільна середньовічна пітьма. Прогресом тут, 

зрозуміло, навіть не пахне. 
 – Геть! 
 Оселився Валерій у студентському гуртожиткові неподалік 

інституту. У кімнаті з трьома співмешканцями завжди гамірно, не конче 

чисто. Хлопчиська в побуті поводяться вкрай розв’язно, не 

дисципліновано. Найприкріша з незручностей гуртожитка відстань, що 

запала між Валерієм і Мартусею.  Як би не захлинався Валерій у 

щоденному просторікуванні дяді Колі, як би не допікало йому дядькове 

дике україножерство, додавало певності відчуття Мартусі, її духовної 
близькості і фізичної присутності: неподалік, за кілька десятків кроків, в 

облізлому жеківському домі на третьому поверсі живе собі дівчина, 

білозуба логіка якої знімає з душі їдкі напруги і наснажує позитивною 

енергією. На зустрічі з Мартусею тепер на Збручанську треба вибиратись 

умисне і певної години. Зате прикра перешкода давала змогу спокійно на 

віддалі обміркувати окремі бентежні моменти в їх ще не зовсім визначених 

узаєминах. Дружба між Валерієм і Мартусею, замішена на однакових 

поглядах на дразливі суспільні питання, зійшла, мов на дріжжах, 

почуттями, глибшими за просте однодумство. 

 Якось приємним видивом запримітилася Мартуся в задньому вікні 
трамваю. Зраділий Валерій почвалав спрожогу вслід за трамваєм і мало не 

потрапив під трамвай зустрічний. 

 Неділя – наша спільна, Мартусю! – навздогін галасував Валерій, 

жестикулюючи збуджено руками.  Мартуся свавільно на те сміялася, 

хитаючи незрозуміле головою – раз так, ніби ствердно, а раз – ні, явно 

заперечно. Позад неї стовбичив несимпатичний жевжик, рудий і патлатий, 

схожий чимось на Ромка Панчишиного, але не Ромко, і показував Валерію 

зухвало великий лапатий язик. Трамвай з Мартусею і язикатим, схожим на 

Ромка кривлякою зник за рогом. На Валерія налягло почуття незвичної 
самоти, поривало бігти за Мартусею вслід... 

 Урано-вранці в неділю, вийшовши з коридора на ґанок з наміром 

відвідати центр міста і з такої нагоди ще раз «сходив в народ», Валерій віч-

на-віч стрінувся з власним батьком, Іваном Івановичем Іваненком, також, 

відома річ, арсенальцем, але, на відміну від дяді Колі, без сліпучого ореола 

заслуженості. 
 Привіталися. 

 – Не сподівався? 
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 – Не сподівався, папа. Я дуже-дуже радий. Як мама? Ходімо в 

кімнату – вахтерша пропустить: з нагоди неділі місцеві студенти 

роз’їхалися по домівках. Я отож сам. 

 Краще пройдемося вулицею в напрямку університетського парку до 

тих лавочок в алеї... Так скажи-но, товаришу хороший, куди тебе оце несло 

– ти буквально летів?!! 

 Це в мене такий стиль у ходьбі. Сьогодні на проспекті Леніна в 

Культурному центрі має відкритися виставка картин Олени Кульчицької, і 
я мушу подивитись. 

 – А не до Марти Сокальської ти спішиш? 

 – Овва, папа, ви вже про Мартусю знаєте? Утім, з якого боку 

дружній повів, здогадатися неважко. 

 – Що в тебе сталося з дядьком? 

 – Нічого особливого, папа. Розійшлися думками з низки питань, 

після чого я перебрався в гуртожиток, от і все. 

 – Які ж бо ви, молоді, загонисті, та як же так – дядя Коля всім нам, 

Іваненкам, свій своїшого й бути не може. Йому завдячуєш інститутом, 

цього також забувать не слід. Скільки оце жив на його харчах, а тепер, 

виходить, усе списано: розійшлися думками, і я, бачите, забрався! Дядя 

Коля, бачите, реакціонер і застарілий елемент. А по-моєму, це називається 

свинством! 

 – Усе трохи не так, папа. Бавитися з собою я нікому в дозволяю. Не 

приймаю також витикання інститутом: я не знаю,  що робили тоді за моєю 

спиною всі Іваненки на чолі з Дядьколею, я сумлінно здавав і здав уступні 
іспити без шпаргалок і підказок! 

 – Він, бачите, здав іспити! А якої ти заспіваєш, коли дядя Коля 

виставить тебе звідсіля – з інституту, з міста, з Западенції взагалі, в дяді 
Колі, бачиться, на теє спромога знайдеться, тим паче, що ситуація тут 

украй нездорова – можна цілий день ходить містом уздовж і впоперек і не 

почути російської мови. Це нікуди не годиться! Не можу от збагнуть, 

Валера, як життя думаєш прожить, до чого ти взагалі прагнеш?! 
 – Дурної спромоги в дяді Колі справді багацько, але не ті тепер часи, 

щоб її отак дико демонструвати... Щодо моїх життєвих планів, папа, то 

вони майже не змінилися, не маю наміру сидіти на шиї в будь-кого і за 

будь-яких умов. Але відкидаю найменші спроби засмічувати мені голову 

різною передовою трухлятиною. Маю ж право... 
 – Забудь, хлопче, про різні «права», живи, як живуть усі нормальні 
радянські люди! – старший Іваненко раптом розхвилювався і почав 

стурбовано оглядатися навколо. – З твоїми поглядами ти до одного 

доживешся – до тюрми. Тепер, затям собі, не панькаються. 
 – Не панькаються, кажеш? А коли вони панькалися, папа?! У 1933, у 

1937, у 1947 ?! Та навіть коли б так, коли б мене, скажімо, посадили – із 
звинуваченнями вони ніколи далеко не ходили, можуть першого-ліпшого 
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стовпа звинуватити в незаконній передачі інформації, тож нічого 

надзвичайного в тому не було б: хтось же з Іваненків повинен спокутувати 

бодай соту частину тієї кривди,  якої накоїв тут, у Західній Україні, генерал 

-кагебіст Микола Іваненко... 
 – Що ти, сморкачу, в тому всьому тямиш?! – почервонів од гніву 

батько. – Мені починає здаватись, ти ось-ось запишешся в послідовники 

Степана Бандери! 
 – Аякже, аякже, ви не можете пальцем поворухнути без канонічного 

наличника: і звучить, і б’є, і, головне, доказів не треба. Я, папа, давно 

записався в противники демагогії і фальшу. 

 – Так, так, усе тут зрозуміло: ти котишся вниз і де зупинишся, святий 

знає. Дядя Коля має слушність. То все ця Сокальська? 
 – Даремно ти так про Мартусю, папа. Мартуся – чудова дівчина! 
 – Ти збираєшся з нею одружуватися? 
 – З одруженням нам ніби квапитись нема потреби. Але колись, у свій 

час і на своєму місці, доля нас поєднає, я буду щасливий, папа. 
 – Так між вами ще нічого не було? 
 – Що ти маєш на увазі, папа? 
 – Я маю на увазі спокусу, зваблення недосвідченого, довірливого 

молодика в болото розпусти, аморальності, що часто-густо в наш час 

трапляється. 
 – Можете заспокоїтись – моральній цноті вашого нащадка ніщо не 

загрожує. 
 – Ми до цього питання ще повернемося. Що переказати дяді Колі? 
 – Анічогісінько! Стосунки між нами вичерпалися, і ми один для 

одного більше не існуємо. 
 – Ой, уважай, Валера, прошу тебе, уважай. Не наклич на свою 

нерозумну голову біди, не підставляйся. Нерозважність порадник 

нікудишний. 
 Походжав Валерій перед вікнами Сокальських туди, й сюди, 

сподіваючись на появу Мартусі. На Збручанській Валерія найперш 

запримітив дядя Коля – як став у вікні, так і стояв в улюбленій позі, доки 

Валерій неспокійно никав біля жеківського дому. Мартусі не було.  
 На дзвінок відчинив Валерію сам господар – тато Мартусин. 

Сокальський готував обід – звичай такий у Сокальських був: хто першим 

після робочого дня повернеться додому, той мав дбати про наїдки для 

решти сім’ї. 
 – Мартусі ще нема, – сказав Сокальський, – метушиться, намагається 

довести свою слушність і право... Скоро має прийти. Заходьте, юначе, до 

мешкання і почекайте, якщо вам не спішно: мусить же панунця наша 

врешті-решт вернутися додому. 
 Познайомившись у відомий спосіб з дочкою, Валерій принагідно 

заходився і до батьків Мартусиних придивлятися. Мати, відколи могла 
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відрізнити Валерія з-поміж інших доччиних приятелів, послідовно 

негувала його, безцеремонно і недвозначно. Очевидно, міркував собі з 
цього приводу Валерій, пані Сокальська твердо переконана: найкращою 

парою її дочці може бути тільки Ромко Панчишин і ніхто інший. Можливо 

дочка іншої думки. Натомість батько Мартусин не знав, правдоподібно, 

про Валерійове існування, бо найменшої уваги не звертав на хлопця. 

«Утнув я, можливо, дурницю, зухвало отак до Сокальських улізши», – 

Валерій з цікавістю розглядався по хаті, з задоволенням удихав на повні 
груди повітря, яким , дихала Мартуся. І відступати пізно та й ніяково було 

б, тому Валерій, спокушений рівним, спокійним тоном господаря, лишився 

в затишній, хоча й тіснуватій домівці Сокальських чекати на Мартусю. 
 Куди очима по хаті не поведеш, скрізь виграє барвами і милує зір 

рисунком і кольором пишне вишиття, мереживо, химерні витинанки та 

віртуозна,  як на Валерія, різьба на дереві. Під рушниками давній 

потемнілий іконопис – Спас і Богоматір. Чимало чого в цих стінах дихало 

таки Мартусею, але щось і від батьків прозирало, наприклад, та ж різьба по 

дереві: стрункі олені-рогачі в бігу, довгоногі і довгошиї чаплі на воді, сама 

вода на передньому плані з дугастими брижами-хвилями, мов жива... 

Шпакувата чуприна Сокальського дбайливо зачесана, одяг на ньому 

випрасуваний, як і на Мартусі, черевики напуцовані до блиску. І ще одна 

цікавинка в Сокальському не йде з уваги: ні разу не доводилося бачити 

його напідпитку, бо ж правда в нас у цьому плані дуже жорстока: 

робітництво і селянство наше від пиятик не висихає.  Сокальський тобто - 

якийсь такий робітник – не схожий до спитої громади. Не смакує йому 

горілка. Отже, шанується тато Мартусин  – шанує себе, дочку, дружину, 

певно ж, є кого шанувати, У сім’ях культурних, зрештою, так і повинно 

бути. І томики, до неможливості задля економії площі ущільнені на 

полицях саморобного стелажа, також ачей не тільки Мартусині:  
Шевченко, Франко, Леся, томики УРЕ, збірники народних пісень, річники 

журналу «Всесвіт», Гайне, Толстой, Достоєвський, Бальзак, Хемінгуей. Це 

вже щось, це, можна сказати, досить високий рівень смаку, ґрунтовна 

заявка на українську духовність, ось справа в чому. 
 – Ви Мартусин однокурсник? –  питався для годиться господар далі 
пораючись з картоплею. – Мені здається, я вас уже бачив.  

 – Ні, я з політехнічного. Моє прізвище Іваненко. 

 –  Чекайте, чекайте... Ви родич капітана Іваненка, нашого сусіди, що 

живе в обкомівському домі? 
 Ага, майнув здогад, вони знаються з Дядьколею ще від часів його 

капітанства. Давненько те діялося, нас іще, уважай, на світі не було. 

Відтоді дядя Коля по службовій драбині видобувся на запаморочливу 

височінь, голова йде обертом.  
 – Так, я дяді Колі небіж. 
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 – Ось воно як?! – у мимовільному вигукові проступило рішуче 

неприйняття і заперечення, але тільки на мить. З подивуванням глянув 

Сокальський на Валерія чорними Мартусиними очима й не вимовив 

більше ані слова, замовк на кілька хвилин. Затамував у собі подив, образу, 

гнів, можливо, презирство... 

 Минуле цих людей, дяді Колі і Сокальських, – домислювався тим 

часом напружено Валерій, – незручно колись, у ті гарячі часи, коли нас іще 

на світі не було, переплелося і заплуталося, і крижана тінь того 

моторошного минулого досі вряди-годи лягає  й на наші молоді маршрути. 

Типова українська  історія. Чому Сокальський геть мене не виставляє з 
хати?! Чому Сокальський мовчить? 

 ... Капітан Іваненко ковзався почервонілими від утоми очима по 

карті району і лаявся матюками вголос, –  звісно, від матюкання легшало, 

але не надовго: події в районі не вдається пригнуздати відповідно до 

державного стандарту. Котрий рік минав по великій вітчизняній війні, а 

війна, затята, кривава,тотальна в себе вдома, в Україні, триває і кінця не 

видно, відчувається перш за все аварійна недосконалість агентурної мережі 
. Район капітана Іваненка в гебешних верхах має сталу репутацію 

тотально-опанованого повстанським рухом, так воно насправді і було. У 

більшості сіл справно діють належно законспіровані від стороннього ока 

станиці, права рука підпілля. Станиці охоплюють впливом значну і то, 

сказавши по правді, кращу, свідомішу частину селянства, дають 

повстанцям усебічну допомогу: харчі, притулок, будують під хатами і 
стайнями на зиму криївки, лікують і утримують поранених, на місце 

загиблих повстанців виставляють підготовлених рекрутів переважно з 
колишніх солдат, і все починається знову. З району капітана Іваненка 

зухвалі боївки виходять у сусідні райони, через що в капітана постійні 
непорозуміння з обласним і республіканським начальством. Але попри 

шалений опір уже помітні ознаки втоми, хоча й нам, до дідька лисого, 

скрутно. Республіканський комітет і обласне управління безпеки кваплять 

капітана Іваненка, зваблюють орденами для грудей і зірочками для 

погонів. За оперативне безсилля та провали не шкодують стягнень по 

службовій лінії і надто по лінії партійно -більшовицькій.  

 Постійно троюдить увагу сільце на перехресті шляхів край лісу: як 

би тут, замість ватаги розбещених п’янчуг- стребків, придалася група чи 

бодай один на перший раз, але відданий і тямучий сексот-інформатор, 

постачальник правдивої і вчасної інформації. Кандидат на сексота власне 

вже є – обчислив його капітан Іваненко в бесіді з тамтешнім головою 

сільради, проте самому голові щось не дуже вірилось: тяглися за головою 

виразні хвости синьо-жовтого кольору. Взагалі капітан, опечений багато 

разів отим прихованим незгасним вогнем, не схильний був будь-кому з 
місцевих вірити – ні голові, ні людям, яких той називає: нещирі, свідомі 
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дезінформатори-двійники, підставлені підпіллям. Усім їм зійшовся світ 

клином на вільній Україні, на ній і затялися, негідники.  

 Стефа – дівчина вісімнадцяти років. З виду не примітна. Батька її 
з’їли сухоти ще за німецької окупації. Старший брат Стефин, як не дивно, 

дався мобілізуватись до Червоної армії і загинув у Німеччині в останні дні 
війни. Капітан Іваненко мав з цього приводу, щоправда, трохи іншу думку, 

версію тобто, бо справжній чекіст, відомо ж бо, зобов’язаний мати окрему 

версію про власного тата з мамою: брат цієї самої Стефи після фіктивної, 
але за всіма правилами задокументованої «смерті» міг зовсім спокійно 

ходити тепер у рейдовій сотні «Дира», таке вже траплялося. На сьогодні 
сім’я Стефина складалася зі старої немічної матері та двох шкільного віку 

братів. Сердечна Стефа в одній особі – господар і господиня, для братів – 

годувальниця і одягальниця, для старої нені – дбайлива доглядальниця. 

Стефа і мала нещастя впасти в око капітанові Іваненкові як кандидатка на 

сексота. Ба й чому б ні? – міркував капітан. – Класовий чинник на виду 

написаний, хоча тут, у Западенції, між нами кажучи, класовий чинник, на 

жаль, не спрацьовує: гнида гнидою – одна пара чобіт на п’ятеро дітей, але 

й воно морочить собі головешку про самостійність... У Западенції діють 

безвідмовно тільки методи і тверда рука КГБ, а все інше тільки розмови. 

Перебраний на повстанця, ризикуючи наразитися на повстанців справжніх, 

капітан таки побував у тій хатині край лісу. Чогось вартого уваги, крім 

надто очевидних злиднів та старосвітських образів Спаса і Богоматері в 

кутах хати, запримітити не вдалося.  
 Стара жінка, мати, безперечно, з одиноким повстанцем повелася 

непривітно досить, пригостити відмовилася, буркнувши черство, не без 
сарказму: 

 –  Усе москалі забрали! 

 Що, в них – нюх на чужих чи розвідницький тренаж?! – дивом 

дивувався капітан. – СБ, певно ж, не спить. Але ти, стара відьмо, у 

відділку, постривай, заговориш мені по-іншому, я навчу тебе чемності... 
 Було літо і була неділя. Стефа верталася з церкви додому 

заспокоєною і втішеною. Після сповіді життєві тягарі немов полегшали, і 
небо пояснішало і попривітнішало. У церкві обмінялася поглядом з 
Орестом, і на тому добре... Стежка версталася загумінками села, городами 

вела в поле і між половими житами бігла до узлісся, щоб далі в’юнитись 

попід лісом до чотирьох хатин за три кілометри від села. Навколо вирувало 

море зелені, обдавав теплом звідусіль різноголосий пташиний грай. 

Вийшовши за село, Стефа за тодішнім сільським звичаєм визулася: єдині 
старенькі мешти, латані-перелатані, вимагали пошанівку. На узліссі й 

перестріли дівчину замаяні зеленим галуззям солдати.  

 – Не бійся, Стефцю, свої, радянська влада. Нам з тобою конче треба 

порозумітись, – мовив зичливо до помітно зляканої дівчини показний з 
виду, ще моложавий, але з бувалим шпаковинням у чуприні офіцер – він 
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взяв Стефу за руку і повів владно в гущавину, де мало не під кожним 

деревом і кущем сиділи і лежали в повній бойовій солдати зі зграями 

неспокійних лютих вівчарок. –  Ми ж про тебе, сестричко, знаємо геть усе: 

з якого ти роду й племені, де загинув твій брат-герой і як ви тепер 

перебиваєтесь з води на хліб, такий сутужний тепер час, усім не з медом... 

Ми знаємо рівно ж, що до вас мало не щоночі вчащають «наші хлопці». 

Ось тут інтереси наші й сходяться: з націоналізмом кінчать треба, і ми з 
ним раз і назавжди покінчимо! І ти, Стефцю, нам мусиш у пам’ять по 

батькові і братові допомогти. Насамперед розповіси ось тут і зараз усе, що 

знаєш: хто, де, коли і так далі. Потім у визначений час і спосіб даватимеш 

відомості й отримуватимеш вказівки. Про всяк випадок поставимо у вашій 

хаті маленьку скриньку з гузиком : коли треба негайно викликати, скажімо, 

оперативну групу, досить буде натиснути непомітно на гузик, і ми будемо 

тут як тут.  
 Капітан не відпускав Стефиної руки, хоча й відчував намагання її 
вивільнити, вимогливо зазирав дівчині в чорні очі. Її жилава, шурпата 

рука, класово так яскраво виражена, жала збіжжя, косила траву, за чепіги 

водила плуг, рубала дрова. Невдоволеним рвійним зусиллям Стефа руку 

забрала. 
 – То як, Стефцю, згода? Попрацюємо на радянську владу?  

 Стефа заперечила рішучим помахом голови, немов офіцер чіплявся 

до неї з несумісними з її дівочою честю пропозиціями. А  так воно 

насправді й було. 
 – Ти відмовляєшся працювати на нашу владу?! – з огляду на польові, 
чи точніше лісові, умови бесіди і потребу звукового маскування офіцер 

шипів. 
 – Так, відмовляюся, – просто і спокійно, без будь-яких вивертів і 
сказала. 
 – З якої причини? Ти що, націоналістка?! – офіцер удруге заволодів 

Стефиною рукою. 
 – Доносити на будь-кого гріх, я не Юда. 
 Капітан Іваненко глузливо зареготав – усім правилам конспірації 
наперекір. 
 Так-таки відмовляєшся доносити на своїх хлопців?!  

 – Відмовляюся, – відповіла боса попелюшка з гідністю. Тоді катюзі      
Стефиному не довелося більше чути її мову, звиваючись на землі хробаком 

під капітановими чобітьми, силкуючись від ударів захистити інстинктивно 

лице, груди, живіт, мовчала з гордості, з затятості і дарма: слід було 

кричати криком, волати на цілий ліс, бо ж бандити не люблять гамірного 

розголосу. 

 Навколо зеленими привидами юрмилися солдати, декотрі зодягнені 
до того ж під повстанців. Капітан ходив і танцював по поверженій Стефі, а 

солдати, карателі за призначенням, вухом навіть не вели: так і мало, на їх 
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думку, бути, сцени такі для них аж надто буденні, щоб чуттєво на них 

тратитись, але в даному разі цікаво, бо під капітановими ногами корчиться 

і качається по траві закривавлена дівчина ще й нівроку собі, немов на 

показ виставляючи гарні до нестями ноги... 

 Одужувала Стефа після випадку з капітаном Іваненком без малого 

три роки. Валялася в лікарнях. Не раз сходила кров’ю, терпіла нелюдські 
болі, тому благала в Бога смерті, та Бог судив Стефі життя. Затяжне 

лікування врятувало сім’ю, тобто рештки сім’ї від Сибіру, можливо також 

заважила братова похоронка: як не як «пал смертью героя в боях за 

родину» безвідносно до гебешних версій. Поки Стефа вилежувалася в 

лікарнях, у небуття відійшла мати, знеможена нескінченими 

материнськими турботам. У хаті позостали два неповнолітні хлопчаки – їх 

вивозити в Сибір не бачили сенсу навіть гебісти. З бігом часу Стефа таки 

оклигала, сп’ялася на ноги: взяла своє молодість, дійова солідарність 

родини і сусідів. Посприяла Стефиному одужанню найбільше кароока 

увага і співчуття Ореста, сусідського хлопця. 

 Людство тим часом уступило в космічну добу. Одного разу Стефанія 

Сокальська, щаслива дружина і мати, в мешканцеві нового обкомівського 

дому впізнала колишнього вербувальника, не могла не пізнати. Ледве тоді 
добулася приголомшена жінка до своєї хрущоби на третьому поверсі, 
впала на диван і дала волю риданням. Пригоєні часом рани відтоді раз у 

раз ніби відкривалися, щоб ятритись і випікати душу. Сокальські двічі 
порушували справу про обмін квартири з вулиці Збручанської на будь-яку 

іншу вулицю, подалі від нестерпного сусідства. Без наслідків проте: обмін 

квартирами був тоді обставлений стількома бюрократичними 

застереженнями, на згадку про них опускалися руки. Небезпечне сусідство 

на вулиці Збручанській тривало. 

 Невидючими очима дивився Сокальський в баняк з картоплею, 

забувши, не інакше, про Валерія. Ні, не забув,виявляється. 

 – Колись ми мали сумнівну честь знати вашого старика зблизька – з 
відстані простягненої руки. Був він у розквіті сил, від нього повівало 

просто таки радіацією вседозволеності... Як вас, ви сказали, звати, юначе? 

 – Валерієм. 

 – От ви мені, Валерію, скажіть, будь ласка, вашу думку про 

сьогоднішній матч у Москві – виграють наші чи програють? 

 Ще мені один уболівальник – трохи Валерію на серці відлягло. Для 

футбольних фанів міста і всього цьогобічного краю той день мав значення 

Жовтих Вод і Берестечка разом: того дня в Москві в двобої з тамтешнім 

«Динамом» за кубок на першість Союзу сходився місцевий «Бескид». 

Уболівальницьку біржу на центральній «стометрівці» перед оперним 

театром з ранку до вечора трясло-лихоманило: виграють наші чи 

програють? З дитинства успіхи київського «Динамо»  мав Валерій 
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Іваненко найближче коло серця. Згодом подорослішавши, уболівальницьку 

пасію поширив поблажливо на всі інші українські команди. 

 Шанси приблизно однакові, – розсудив мудро Валерій. – У 

москвичів, щоправда, кращі традиції, кадри, вони грають удома, їхнє 

«Динамо» – столиця, а наш «Бескид», як не крутись, провінція. Тим 

цікавіше нашим виграти.  

 – Ось власне, ось власне! Тут би в себе на грищі ми давали б 

бескидянам сили гармидером – о, репетувати ми вдатні! А от у Москві 
навряд чи хто піднесе голос за «Бескида», там буде навпаки – наших 

будуть  за звичаєм ганьбити бандерами. Цими днями не раз чуєш: 

«Разогнались бандеры за кубком – не много ли хатят?!» Якщо кубок 

дістанеться нам, і таке, я вважаю, цілком можливим, – це буде щось дуже-

дуже радісне, позакалендарний Великдень. На зло нашим 

недоброзичливцям. Ба й чому нам не потішитися тим нікчемним кубком?! 

Факт незаперечний, наш «Бескид» пробився у вищу лігу з провінції, як ви 

кажете, – кому може і провінція, може і глуха, а нам вона найцентральніша 

в світі! 
 – Боже мій, і тут про футбол верещать! – до мешкання нечутно 

ввійшла пані Сокальська, обвішана пакунками. – Мартусі нема? Що вона 

собі думає?! 

Сокальський похапцем витер руки й кинувся дружині на підмогу. 

 – Пошаліли люди з тим футболом, – нарікала, роздягаючись за 

допомогою чоловіка пані Сокальська. – Куди не зазирнеш, одно чуєш про 

футбол: Кульчицький, Вайда, Москва, кубок. Ніби той кубок напоїть нас 

щастям. Ну, виграють – що від того зміниться! Ну, програють – хіба 

вперше програвати? Людину трафляє від того життя, голова йде обертом, а 

вони казяться на футболі! 
 Валерій назустріч господині підвівся з крісла. Навскіс біля правого 

кута уст у Сокальської проступав глибокий рубець, порушуючи симетрію 

обличчя – з рубцем на обличчі Сокальська не народилася, зрозуміло, це 

наслідок якоїсь життєвої пригоди. Якої – майже зрозуміло.  

 Я думала, це Ромко, а це ось хто! Товариш Іваненко до нас завітав: 

не витримав, прийшов глянути на наші сльози, прийшов потішитись... І 
вистачило очей?! – бештала Валерія неабияк розхвильована Сокальська, 

стоячи, посеред кімнати. 

 Сокальський спробував угамувати і заспокоїти дружину, бо гаразд 

передбачав, чим спалахи цього неконтрольованого шалу можуть одного 

разу закінчитися: 

 – Стефцю, люба, схаменись, не треба, в руки себе візьми. Хлопець, 

певно, нічого не знає, не причетний до того свинства. Угамуйся, люба. 

 Дарма. Упізнавши Іваненка Валерія в себе в хаті, Стефанія 

Сокальська вже не могла впоратися з собою – переважили її непогамовані 
часом болі, роз’ятрені до межі людської витримки. В очах знетямленій 



172 

 

жінці потемніло, потворний рубець на обличчі набряк кров’ю, зчорна 

посинів. 

 –Я не дивуюся тому старому катюзі – йому звести людину зо світу – 

раз плюнути. Але ж теперішні – ви ж виросли зовсім по-іншому, після 

всього. Невже на отямлення не стало часу? Звідки це звіряче завзяття, ця 

лють до інших тільки через те, що вони інші?! Що вони дотримуються 

своїх звичаїв і мови?! Та як вас земля свята носить?! 

 Шукаючи, до чого б прихилитись, Сокальська безпорадно 

вимахувала руками і без упину широко відкритим ротом ковтала повітря, 

поки чоловік шукав за ліками. Орест Сокальський обережно посадив 

дружину на диван, дав лигнути з ложки кілька живлющих краплин 

розчиненого в воді валокардину. Прискалив по-змовницькому до Валерія 

око. 

 Трохи отямився Валерій на вулиці. Сам не свій прислонився він 

спиною до обчухраного стовбура каштана. Вочевидь, звинувачення 

Мартусиної  мами розминулися з адресатом, це зрозуміло, бо не один він 

на світі Іваненко. А Сокальську до несамовиті допровадити могла тільки 

свіжа якась рана. Мартуся? Яка могла статися з Мартусею халепа? 

 З того моменту, як небіж зайшов до Сокальських, дядя Коля з чат у 

вікні не сходив – стояв на повен зріст в улюбленій позі, немов приклеєний 

до шиби, і згорда позирав на вулицю Збручанську та її дрібну метушню. 

Певне, здогадувався, яка сцена щойно відбулася в домівці Сокальських – 

такі сцени дядя Коля, знавець людських вдач з їх особливостями, міг 
безпомильно прорахувати. Так тобі і треба, казав до Валерійової спини 

злорадний погляд дяді Колі, ще колись покоштуєш у Сокальських окропу в 

очі... 
 Валерій запримітив Мартусю здалека, перевальцем з нею йшов 

поруч Ромко Панчишин. Щось усе ж з Мартусею трапилось. Якби Валерій 

не вийшов на середину доріжки-хідника, Мартуся, можливо й не помітила 

б його, настільки була заглиблена в свої думки. Зате Ромко ще здалека 

заграв промовисто кулаками. 

 –А, це ти, – кволо і байдуже озвалася Мартуся, на устах у неї 
майнула спроба страдницької усмішки: ось бачиш, друже, що зі мною 

сталося, в що я, нездара, обернулася на перше ж серйозне випробування. 

 – Так, це я, Мартусю. Добрий день, – Валерій уклонився дівчині та її 
грізно набурмосеному супутникові.  
 – День добрий, Валерію. 

 Людина у вікні обкомівського дому напружено чекала на подальший 

розвиток подій унизу: «Було б вельми доречно, скажу я вам, якби небожа, 

зрадника і поганця, та при цій нагоді добряче провчили, аби не ліз у чужі 
сани. Ну ж бо, Панчишин, ти ж розрядник з боксу, позиція в тебе в самий 

раз –  нокаутуй його! А там ми побачимо, кого карати...» 
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 Помовчали. Мартуся про щось думала – пригадала, тоді всміхнулася 

по-давньому – білозубо. 

 – А знаєш, Валеро, хто ти такий? 

 – Знаю, Мартусю, знаю, бодай не казати! Тепер уже точно знаю, хто 

я є, – ніби до дитини лагідно мовив Валерій, передчуваючи Мартусин 

клопіт, який її приголомшив до невпізнання. Я до вашого відома, 

невдячний, син і небіж-зрадник, я бандерівець і москаль в одній особі. Хіба 

сполучення таке в житті можливе. 

 –Ти ще ось хто, – пригадала Мартуся, – «... один из неопытных 

комсомольцев, подпавших под разлагающее влияние...» 

 – Чи ба! Під чий же пак вплив мене понесло, Мартусю? 

 – «... под разлагающее влияние политически неблагонадежной 

аморальной студентки университета М.Сокальской...» 

 – До чого знайоме просторікування! 

 Ромко Панчишин очима показав на дядю Колю – той пишався у вікні 
на третьому поверсі обкомівського дому і з гордовитим викликом позирав 

на трьох молодих паливод біля під’їзду  жеківського дому: «Не з такими 

зводили нас історичні негаразди, і ми стерли їх на мокрий порох – зітремо 

й вас, нікчем, з вашою маячнею недолугою...»  

 – Ти маєш в університеті неприємності? 

 – Мала, Валерію, тепер уже не матиму: минулося, – по смаглих 

щічках Мартусі побігли, покотилися сльози. 

 – Навіть аж так?! – Валерій спохмурнів. – Як воно, Мартусю, 

відбувалося? 

 Спочатку Мартусі хтось подзвонив. З групою однокурсників вона 

працювала в лабораторії, коли старший лаборант покликав її до телефону. 

«Ви Сокальська?» – спитався чоловічий голос. – «Так, я вас слухаю». –  

«Сьогодні о дев’ятнадцятій нуль-нуль вас чекатимуть біля головного 

під’їзду університету для серйозної розмови». – «Хто на мене чекатиме? 

Хто ви такі і що вам треба від мене? Назвіться!» –  «Вам усе скажуть. 

Якщо ви маєте намір продовжувати навчання в університеті, вам треба 

буде засвідчити беззастережну лояльність. Отож рівно о дев’ятнадцятій 

нуль-нуль біля головного під’їзду університету. Ви мене зрозуміли, 

Сокальська?» – «Ні, в мене на кросворди бракує часу!»  Мартуся поклала 

трубку. 

 Батьки схвалили доччину поведінку. «Може які бандити, чого 

доброго, намислили лихе. Ні в якому разі не йти... Ромко Панчишин одразу 

зголосився Мартусю щодня на заняття відпроваджувати і  зустрічати. 

Після телефонної розмови по двох днях викликали Мартусю в деканат і 
сказали: «У нас нема підстав сумніватися в правдивості спостережень 

генерала Іваненка, він людина надто заслужена й авторитетна. Спеціалісти 

з таким світоглядом, як у вас, країні не потрібні...». Потім знайомі дістали 

Мартусі копію доноса генерала Іваненка.  
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 – От і все, Валерію. 

 – Було ж їм нагадати, які тепер часи і що право на освіту ще не 

скасовано! – кричав Валерій, розмахуючи руками. – Як же могли, як 

насмілилися брати до уваги донос здитинілого дідугана?! 

 Саркастично сміявся Ромко Панчишин. Шкірилася зловтішно 

людина у вікні обкомівського дому. 

 – Це, Валерію, не все. Крім мене, з різних вузів міста полетіло ще  

чоловік двадцять студентів, що тільки я знаю, – за не ті прочитані книги, 

наприклад за Булгакова чи Зощенка, за необережні вислови в присутності 
стукачів. Або за батьків, що мали нещастя бути священиками або ще гірше 

– мати політичну судимість. Одну пару студентів вигнали за церковний 

шлюб. Одне слово, проведено чергову чистку. 

 – Вони анітрохи не змінюються! – гарячкував Валерій – Сьогодні ж я 

накатаю протести у всі інстанції, самому «найпалкіше любленому» 

напишу! Усю правду напишу, поставлю крапки над усіма "і"! 

 – В українській мові є «ї», з двома крапками, як відомо, глумливо 

зауважив Панчишин. 

 – А хоч би й з чотирма! 

 – Не сперечайтеся! – угамувала Мартуся хлопців. – Ти, Валерію, 

напишеш свої протести і вилетиш, дурненький, з інституту, як я. Тут треба 

щось інше, а що, треба подумати, хоч я думаю-думаю і нічого придумати 

не можу... 

 – Ну, його так одразу з інституту не витурять, як тебе, за нього 

заступиться стрико-генерал, – вставив колюче припущення Ромко, 

показуючи поглядом на вікно в обкомівському домі. – У цьому випадку 

найефектнішим міг би бути страйк студентів усіх вузів, але куди нам до 

страйку: на заваді стоїть наша українська роз’єднаність і страх...  

 – Так що ж я, по-твоєму, повинен робити?! – розпачливо вигукнув 

Валерій, схопив Мартусю за плечі й притягнув до себе. – Ти маєш право 

проклинати в першу чергу мене. У цій гидкій справі з освітнім розбоєм 

вчувається моя пряма причетність: відставні генерали допікли тобі через 
мене... Але на цей раз вони прорахувалися. 
 По щоках у Мартусі поринули, покотилися сльоза за  сльозою, та 

крізь сльози проступила невпевнена, але досить точна подоба усмішки. 
 О тій порі вулиця Збручанська і площа Івана Франка мали б роїтися 

людьми і машинами. Заклопотані пригодою Мартуся і Валерій егоїстично 

не помітили зникнення Ромка Панчишиного – був щойно Ромко поруч, і 
раптом Ромка не стало, мов у воду впав. Не помітили вони і того, що в 

людини з вікна обкомівського дому, замість зловтішної переможної міни, 

залягла на обличчі гримаса роздратування і гіркоти. Утім, на реакції дяді 
Колі тим двом унизу було абсолютно байдуже. Ще Мартуся і Валерій не 

помітили, не звернули уваги на підозріле в місті безгоміння. Під стіною 

Стрийського базарчика навколо транзистора завмерла в чудернацьких 
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позах громадка довговолосих хлопчиськів. Застигли на вулицях порожні 
трамваї і автобуси. Як  викляті, самотньо стовбичили на початку вулиці 
Збручанської  Мартуся і Валерій, зачаровані незвичним перестуком своїх 

сердець. Вони невміло трималися за руки і нічого не бачили і не чули. 
 Небавом світ зовнішній нагадав їм про себе. З вікон найближчого 

дому  
прорізався   враз   дикий   істеричний   вереск;   хлопчиська   біля   стіни 

Стрийського базарчика пустилися навколо транзистора в навісні скоки. 
 – Ріжуть там кого чи що?! –  задер голову Валерій, готуючись бігти 

на допомогу.  
 – Наші виграли кубок, наші виграли кубок! – затацювала навколо 

Валерія Мартуся. – Кажу ж тобі: наші виграли кубок у Москві! Глухо 

заклекотіли доми на площі Івана Франка. З під'їздів сипанули ошалілі від 

збудження мешканці, щоб під ясним небом у гурті дати волю давно 

стримуваному почуттю власної значимості. 
 – Повна перемога! Кубок наш! 
 –  Слава «Бескидові»! Слава ... Україні! 
 Ніде було на площі яблуку впасти, тим часом переможницький запал 

вимагав руху, дії. 
 – Гайда в центр! 
 Хвилина – і галаслива колона походом гідним урочисто попливла в 

напрямку центру міста. Колони формувалися і йшли одна за одною без 
упину. Місто вирувало. 
 – А ми хіба не тутешні?! – очманіло закричав Валерій, обняв 

Мартусю за стан і потягнув у найклекотливіший людський крутіж. 
    

   Був собі повстанець,  

   Мав років двадцять три,  

   Любив він Україну,  

   Ще більше — пироги. 
   Гей! 
   Пішов він раз на стежу  

   В незнані терени  

   І вистежив дівчину,  

   Що несла пироги. 
   Гей! 
   Чула, чула, чула,  

   Гей, чула, чула я – 

   Любив він Україну,  

   Ще більше — пироги...  
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 – Звідки знаєш цю пісню? Уже тут її підхопив?  

 – Ні, дорогенька, ми її ще в сьомому класі виспівували хором, а 

класна керівничка, ото ж була цяця, погрожувала семикласникам, можеш 

собі уявити, Сибіром! 

 Одні розхвильовані тисячі, неспроможні встояти на місці, колонами 

йшли в центр, інші тисячі, більш урівноважені і спокійні, стоячи на 

узбіччях вулиць, палко вітали демонстрантів. Де-не-де брудними плямами 

муляли людям очі стурбовані фігурки міліціонерів: усе місто, старе і мале, 

висипало на вулиці, світ, бач, западався, а міліціонери на чолі з 
начальством не знали і не відали, як діяти, що робити і куди на випадок 

потреби давати драла. 

 – Диви,Мартусю, диви!  

 – Матінько Божа, та це ж тато! 

 Орест Сокальський, Мартусин тато, йшов на чолі гамірної колони, 

навскіс замаяний  через груди вишитим рушником. – ні дати, ні взяти, 

весільний староста. 

 – Та ти куди, дитино? Та тебе затопчуть!    – Валерій пустив 

Мартусю, і Мартуся слухняно залишилася з ним. – Хотіла краватку татові 
поправити. Не біда – краватка. Хай людина нарадіється. У кожного з нас 

зараз краватка не на місці... А зараз я скажу тобі при всьому святковому 

велелюдді і на весь голос: я, Валерій Іваненко, славний молодець, кохаю 

тебе, Мартусенько, моя західнячко, дівчино з чудовою «отрутою» в душі, 
від якої мені світ відчинився... Слава Україні!  
 – Скидається, ти зовсім ошалів з приводу перемоги в Москві. Верзеш 

казна-що про дівчину з отрутою. Дай мені свою лівицю – я послухаю твій 

пульс... Так є –  ти ненормальний! 
 – Ні, дівчино кохана, послухай мені краще серце – воно б’ється до 

тебе,чуєш? Я справді тебе кохаю, Мартусю, кохаю, розумієш, кохаю!.. Ти 

не спитала себе, як себе запитав я: на чиє весілля оперезався рушником 

твій тато, Мартусю? Мені й подумалося: а чому б не на наше?! Хто і що 

нам може стати на заваді? 
 – Ти освідчуєшся так, що чує півміста .. 
 – Хай собі добрі люди знають, що ми закохані і що я, моя доле, 

ніколи від тебе не відступлюся, хоч би проти цього повстало все 

арсенальство «від Москви до самих до окраїн». Слава Україні! 
      Гей! 
   ... Вона його цілує,  

   А він їсть пироги! 

 На вулиці Миру одна з колон могутнім прибоєм зупинила іноземний 

туристичний автобус. З вікон автобуса виглядали зацікавлені пасажири у 

військовій формі з білими орлами на кашкетах.  

 – Поляки!  
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 – Ах, поляки?! 
 – Поляки!?! 
 – Курча його ляґа  була –  і тут без поляків не обійшлося! 
 – На те ж вам, панове ляхи, од можа до можа! 
 – Нате ж вам наш Львів, наш Тернопіль і наш Луцьк! 
 – Нате ж вам наш хліб, нашу нафту і нашу кривавицю!  

 До вікон польського туристичного автобуса, розстрілюючи поляків 

прямою наводкою, націлилося сотні українських дуль і кулаків. Навколо 

польського «Ікаруса» завирували ще не приспані часом пристрасті.  
 Лежати б автобусові на боці посеред вулиці Миру, та вчасно переміг 
здоровий глузд. 

 – Гей, браття лемки, вгамуйтеся! Не втрачайте міри!  

 – Гайда в центр! 

 – Слава «Бескидові»! Слава Україні! 
 На площі Кропивницького інша колона намірилася було йти до 

Залізничного двірця, не знати й навіщо, то нехай би, власне йшла собі. Так 

стрімкому потокові шлях перемкнула штучна гребля – близько десяти 

яскраво-жовтих з синіми пасами машин, умисне поставлених упоперек 

вулиці Вокзальної: міліція! Понад півсотні міліціонерів, офіцерів і 
рядових, мовчазним попередженням вишикувалися біля смугастих машин: 

мовляв, як собі хочете, шановні товариші несанкціоновані демонстранти, 

але на вокзал іти вам усією колоною зась, розумієте, зась і все, і ніяких 

розмов! Перед колони тим часом затопив нестримно собою штучну греблю 

з машин і міліціонерів. Передніх підштовхували задні. Швидка плинь 

обдала стражів порядку гарячими бризгами. Одну машину, щоб надто не 

заважала, спохвату перекинули догори колесами. 

 А тут іще старший офіцер, командир, видно, групи, серед численних, 

навшвидкоруч зрихтованих транспарантів з жартівливо-пустотливими 

зображеннями і гаслами, побачив прапор з непевними, з незвичними для 

його офіцерського ока кольорами – був то, треба вам сказати, червоно-

синій прапор УРСР. Уявляєте?! Офіцер аж очі протер, щоб ліпше 

роздивитись цю досі небачену і нечувану дивовижу. Чи синє видалося 

офіцерові занадто синім, чи червоне – замало червоним або й зовсім не 

червоним, чи червоно-синє сполучення барв йому просто не сподобалося, 

бо ж в офіцерів міліції і КГБ смаки, як відомо, вельми, оригінальні, не такі, 
як у решти смертних; чи, може, в офіцера з такої небуденної оказії, як 

недозволена демонстрація трудящих, почалися галюцінації, все могло 

бути. Офіцер не витримав – подав команду, і десятеро, може й більше 

дебелих молодиків в одностроях кольору сталі врізалося в колону – 

забирати незаконний прапор разом, певна річ, з прапороносцями. 

Операцію, супроводжували магнієві спалахи – ох і нафотографувалися ж 

тими днями спеціальні фотографи з вулиці Дзержинського, ох, і 
нафотографувалися ж! З прапором проте не вийшло. По хвилині колотнечі 
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зім’яті   і гаразд пошарпані міліціонери один по одному виплигували з 
народної гущі, мов корки з пляшок, довго і ретельно прилизувалися. 

Замаяна   прапором з червоно-синім кольором колона безперешкодно 

залила вокзальну площу, покружляла   по   вокзальній   площі,   
посновигала,   скандуючи   славу «Бескидові» та Україні, і знову 

повернулася в місто. Поклик слави незвично боляче разив слух зберігачам 

порядку та всім їхнім явним і потаємним прищепенцям. 

 Радість містян з нагоди історичної, як їм здавалося, перемоги на 

стадіоні московського «Динамо» буяла і клекотіла далеко за північ і 
обернулася загадкою для них самих після вранішнього протверезіння. А 

втім, на третій день місто вдруге завирувало ,зустрічаючи футболістів-

переможців з Москви. 

 Ворохобний порив містян несподіваною масовістю і гомінливістю 

декотрих заслужених громадян міста добряче налякав. Серед наляканих чи 

не найбільше набрався страху Микола Іваненко – до такої міри 

наполохався відставний генерал-кагебіст футбольних подій, підсвідомо 

зрозумівши їх, і 
цілком слушно, як грізну призвістку про нову добу в багатостраждальній 

історії українства та його змагань за волю, що невідкладно порушив 

клопотання про переїзд   на   мешкання   десь   на   північ   від   Хутора 

Михайлівського, поки не пізно. Туди йому, гебешному генералові, і 
дорога. Обійдемося без нього. 

 Футбольна команда «Бескид», причинившись безтактною перемогою 

до того легковажного спалаху емоцій, до тієї нелояльної демонстрації 
симпатій та антипатій, потім ніколи більш не вийде в турнірній таблиці 
наперед – судилося «Бескидові» відтоді плентатися в задніх, судилося 

«Бескидові» навіть повернутися в нижчу лігу і на десятиріччя повчально 

занидіти... 
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СПЕЦИФІКА 

 

 Після нудних навчальних годин  учитель Ткачук без зайвих слів 

подався додому. Уже на шкільному подвір’ї, біля брами, настиг Ткачука 

неспокійний завучів голос: 

 Левку Платоновичу, Левку Платоновичу! – кричав задихано завуч, 

біжучи навздогін. – Зупинися, чоловіче, зупинися і послухай: щойно оце 

дзвонили з міськвно – просять ласкаво вчителя Ткачука Левка 

Платоновича, тебе себто, на термінову розмову в міськвно. Зваж, кличе не 

абихто, а сам завідувач відділу народної освіти… Не витріщуйся на мене – 

я не ворог народу! 

 – Бо якого дідька вашому завідувачеві треба? Я свої години 

відкалатав? Відкалатав! З мене на сьогодні вистачить, тому я законно йду 

додому! Па! 

 – Такий він мій, як і твій! – сказав завуч. – А що йому треба, з’ясуєш 

на місці, в міськвно, куди тебе ласкаво запрошують. Зустріч призначено, 

до речі, на  сімнадцяту нуль-нуль. Уже йди, бо поки зашкандибаєш, буде 

по двадцятій. Хіба би з поважної такої нагоди розкошелився на таксі – 

підкине за десять хвилин. Отепер, шановний, па! До завтра! 

 Ну от, побивався роздратовано сердешний Левко Платонович, 

виходячи на задану дистанцію, ось тобі, чоловіче, затишна домівка, зручна 

канапа, свіжий борщик і все таке інше. А бодай вас, безсердечних чинуш, 

та собаки лизали, – як ви любите і вмієте позбавляти православних 

настрою і часу!.. 

 Левко Платонович одразу здогадався, бо ж не маленький, у чому, 

мовляв, річ, навіщо його кличуть: ті сучі сини з міськвно вже щось 

пронюхали, без сумніву, про зустріч однокласників у Зарічнянський СШ, – 

раз кличуть. Я знав, що так буде. Щоб не йти до них на немилу розмову, є 

лише один безвідмовний спосіб – нагло заслабнути на інфаркт або, 

скажімо, на інсульт, найпоширеніші тепер хвороби. Але знову ж нездужати 

ні з того, ні сього не випадає: всім-бо відомо, що Левко Платонович свої 
години відбув згідно розкладу і без пригод. Тож таки доведеться йти, хоч 

би мене там роздерли на шматки… 

 Утративши первісне завзяття, Левко Платонович знехотя поплентася  

в тому напрямку, де мало бути зненавиджене міськвно. Ішов  він, ішов – у 

міськвно на розмову з улюбленим начальством, а поряд з ним, попереду й 

позаду, ліворуч і праворуч, сунули за ним нога в ногу розбурхані до краю, 
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як ніколи, і з кожним кроком гостріші й болючіші негативні його 

передчуття, сумніви і перш за все властиві його поколінню страхи. «Як це 

я легковажно по-дурному дався втягнути себе в ту зарічнянську халепу?» –

мимоходом він кляв по-селянському однокласницю свою Олену, що 

звабила його на ту непотрібну зустріч однокласників на Заріччі. І ось 

маєш: як і слід було сподіватися, начальники з міськвно про ту зустріч 

давніх однокласників та про всю тодішню балаканину вже ніби щось 

дізналися і тепер ось кличуть «на розмову». 

 На ту зустріч на Заріччі Левко Платонович з’явився за своїм звичаєм 

чи не останнім. Він поздоровався з однокласниками, тепер поважними не 

до пізнання добродіями і матронами, і в Оленки-Дзиги знічев’я запитав 

перше, що навернулося  на думку: 

 – А де Тарас? Щось Тараса не видно. 

 І влучив у саме яблучко. На невинне запитання про Тараса Оленка-

Дзиґа незрозуміло знітилася і навіть змінилася на лиці. 
 – Як, Левку, ти справді не знаєш, чому між нами Тараса нема? 

 – А бігме, не знаю, – розв’язно досить признався Левко Платонович, 

здвигнувши байдуже плечима. Про недоречно згаданого однокласника 

Левко Платонович мав окрему гадку ще відтоді, коли ходив з ними до 

школи і дуже часто списував у нього задачки: розуміється, університет, 

аспірантура, кандидатство і т.д. Це звичайно у випадку кращому, бо в 

нашу історичну добу, крім випадків кращих, є також випадки гірші і є 

зовсім погані. Тож через великі здібності і прикру непоступливу вдачу 

чекало на загонистого Тарасика в подальшому поступуванні гірке 

упослідження і животіння без черствого окрайця хліба. З виразу 

Оленчиного обличчя вгадувався: в академіки Тараско не вийшов, аякже, я 

так і знав… Гай-гай, з тим велемудрим Тарасом, здається, сподіялося щось 

справді значно гірше і страшніше, подумати навіть моторошно. 

 – Ну, знаєш, Левку, є речі, про які навіть ти, одвічний камчадал, 

повинен би знати, розумієш? Тарас уже два роки як сидить! Про це 

півсвіта знає. Наш Тарас – політв’язень сумління! Дали Тарасові п’ять 

років! – кричала майже криком Оленка. Доля Тарасова, як виглядає, її 
боліла, як своя власна, а може й більше, і їй, певно ж, хотілося, аби біль  її 
душі почули принаймні її однокласники, в тому числі душевно глухонімий 

учитель Ткачук, нездара і тюхтій. Ця однокласницька зустріч на Заріччі й 

була задля Тараса, мабуть, задумана. 
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 – А за що Тараса …  теє…  посадили? – тим самим незворушно 

байдужим тоном допитувався в Олени Ткачук. Запитання про Тараса 

Олена, треба думати, сподівалась, воно прозвучало не вперше, мабуть, тож 

заздалегідь мала готову і чітку відповідь: 

 – Наш Тарас – справжній інтелігент і патріот, і йому щемлять усі 
наші українські болі, сучасні і колишні. До того ж Тарас не завагався 

підписати протест з приводу незаконного арешту харківської 
правозахисної групи.  Можу для ознайомлення, кому буде цікаво, дати 

папери у Тарасовій справі, – Олена видобула з торби цілий жмут 

машинописних текстів. 

 Позаяк Левкові Платоновичу на Тарасові папери та й на самого 

Тараса «було нецікаво», то небавом, не чуючи під собою ніг, він подався з 
місця зустрічі геть… Мовляв, без одного вояка війна триватиме, 

однаково… 

 Що ближче підходив Левко Платонович до міськвно на виклик до 

розмови з начальством, то тяжчою ставала йому хода і трудно було дихати. 

Хоч бери та вертайся назад – ба куди його вернешся? Вони ж є скрізь, від 

них нікуди не сховаєшся, вони ж, аби вчинити по-своєму, і з-під землі 
дістануть, щоб непереливки зробити людині… 

 На важкій хресній дорозі в міськвно бідолашного Левка 

Платоновича, крім нестерпних медитацій, ще раз у раз наздоганяв і до 

живих печінок дратував глузливий сміх позаду. Здавалося, незабутній 

десятий «а» клас у повному складі й на чолі з Леною баламуткою суне 

назірці за сердешним Левком Платоновичем у міськвно й, за командою 

немов, вибухає диким злозичливим реготом з нагоди Левка Платоновича 

слабодухості й безпорадності, вдесятеро поглиблюючи і без того важкі 
його вболівання. 

 На додачу до всього перед під’їздом міськвно чорний-чорнісінький, з 
блискучими зеленкуватими баньками котисько зухвало перебігає 

остовпілому Левкові Платоновичу дорогу. 

 – Ще мені під ногами чорного коцура не вистачало, а бодай ви всі 
показились. Понаплоджували чорних вісників нещастя – не можна людині 
кроку ступити, щоб не наразитися на чорну потороч. 

 У приймальні міськвно на Ткачука справді чекав сам завідувач 

відділу народної освіти. Завідувач назустріч усміхався загадково – смішно 

йому, бачите, було, тим часом як учитель Ткачук, обтяжений дорожніми 

причинами, чувся живцем покладеним у домовину. 
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 Поздоровалися, як і має бути. Зайшли у завів кабінет. Сіли. 

Хвилинку помовчали. Ткачукове серце помимо його волі стугоніло на цілу 

кімнату й поривалося вистрибнути з питомого місця: «Признаватися 

добровільно до скоєного чи геть усе заперечувати? І так зле і так погано! 

Ситуація, як той казав, патова…» 

 – Левку Платоновичу, – нараз повів мову завідувач, згасивши рештки 

багатозначної, з усіх оглядів підозрілої посмішки. – Вам коли-небудь 

доводилося бувати в новій школі на вулиці Фрунзе? 

 – Був,один раз, – не своїм голосом признався Ткачук, визнаючи тим 

самим мало не пряму причетність щонайменше до розбійного 

пограбування ощадкаси. І навіть зав знущається? Знайшов, бач, забаву!Бив 

би вже навідліг без цих єхидних вивертів, – подумки стогнав збоягужений 

унівець учитель Ткачук. 

 –  Хороша школа? А? 

 На що він власне натякає? Тут щось не так… 

 – Так, школа хоч куди, – вичавив з себе Левко Платонович над силу, 

у кожному слові зава відчуваючи підступ і пастку і з секунди на секунду 

сподіваючись головного, найболючішого удару. Зараз він насупить суворо 

брови й запитає безжально по-кагебешному: «Так скільки карбованих ти 

відважив тому державному злочинцеві, тому каторжанинові на зборищі у 

школі Заріччі?!» 

 – А що б ви на те сказали, – вів далі зав з багатозначними важкими 

павзами, – якби ми… запропонували вам, шановний Левку Платоновичу, 

е… о… у.. перейти в ту школу на вулиці Фрунзе працювати? А? Там 

терміново, аж пече, потрібен досвідчений україніст.  

 – Що?!? – сам не свій перелякано прохрипів Ткачук. – А в своїй чим 

я не догодив? 

 – Навпаки, навпаки, догода, як ви кажете, всебічна. Пропозиція наша 

має передусім на увазі ваш багаторічний педагогічний досвід та 

бездоганну репутацію. Усі ваші дані промовляють на користь саме вашої 
кандидатури. Перш ніж робити вам пропозицію, ми детально все 

перевірили і зважили. 

 – Але мені подобається моя власна школа, – простогнав благально 

Ткачук. – Я хочу доробитися до пенсії у своїй власній школі!.. 
 – Усі школи – наші власні школи, дорогий мій Левку Платоновичу. А 

щодо пенсії, то гадаю, ваша праця в експериментальній школі, куди ми вас 

сватаємо, вашій пенсії буде тільки на користь.  
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 Ткачук ще трохи, для годиться, поогинався, покомизився, 

попручався, знаючи достеменно: справа з його переведенням твердо і 
безповоротно у верхах вирішена, і всі його відмови – марна трата часу і 
нервів. 

 – Дивно, інші вчителі самі набиваються до тієї школи, – вичитував 

невдоволено Левка Платоновича завідувач міського відділу народної 
освіти, поглядаючи заклопотано на годинник. – А от товариш Ткачук іншої 
думки. Між тим ми розмовляємо з вами невипадково: вашу кандидатуру, 

товаришу Ткачук, не ми самі придумали – нам її спустили з самісінького 

обкому, адже нова школа на Фрунзе як вам, певно, відомо, підшефна, гм, 

так би мовити, обкомові, між нами, козаками, кажучи, школа 

обкомівська… Так що, Левку Платоновичу, не морочте, будь ласка, людям 

крижі… 

 Звістка про переведення Ткачука в нову експериментальну школу 

випередила його самого. Коли Левко Платонович третього дня тихесенько, 

крадькома, з винуватим виглядом, зайшов до вчительської старої школи, 

присутні там колеги дружно оточили його і взяли безжально на абордаж. 

– А, з’явився нарешті голубчик! 

– Ну як? 

– Це всерйоз? 

– Кажи правду, тільки правду і нічого, крім правди! 

–   Так, – тоном до страти засудженого признався Ткачук. Напосілися 

звідусіль, доведеться йти. Бо що мав би робити? 

–   У такому разі, Левку, дорогенький наш, став негайно відхідне! Без 
відхідного ми тебе звідсіля живого і здорового нізащо не випустимо, бо ж 

звичаї народні, біс забирай, справляти треба вчасно і до місця. Правильно я 

кажу, товариші педагоги? 

 – Поза всяких сумнівів, Федоровичу. Адже Левко Платонович не 

просто нас залишає  за станом здоров’я чи за виходом на пенсію – він 

переводиться, чи то пак його переводять на працю в нову 

експериментальну обкомівську школу на вулиці Фрунзе. У наших анналах 

це перший і, правдоподібно, останній такий випадок і його гріх було б 

легковажно змарнувати! 

 Що ж, відзначати, то відзначати, Левко Платонович таких відзначень 

у дружньому колі, за столом, попри всі його камчадальські комплекси, 

менш за все боявся й уникав. Того самого дня увечері чоловіча частина 

педколективу старої школи дружно й організовано, без прогулів і 
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запізнень, повсідалася довкола двох зсунених столів у затишній кав’ярні 
«Край міста» – учитель Ткачук, улягаючи  народній традиції, справляв 

відходини. 

 Байдужим до загальних веселощів сидів за столом сам Ткачук, 

призвідця і фундатор незапланованої урочистості. Після першого ж 

запливу язики за столом умить розв’язалися, балачки взялися яскравим 

полум’ям.  

 – І, приміром, розумію, що таке обкомівська їдальня, що таке 

обкомівська вбиральня, роздягальня. Але щоб була ще й обкомівська 

школа, вибачте, не розумію. 

 – Ну, обкомівська школа ще піддається, на мій погляд, розумінню, бо 

йдеться про освіту, тут усі нововведення й експерименти корисні. А от чи 

чули ви, товариші педагоги, щось про обкомівські колгоспи? 

 – Що воно за дивовижа? Це там, де засмагають обкомівці? 

– Це таке колективне господарство переважно птахо-тваринницької 
спеціалізації, прикріплене до даного обкому, на предмет постачання в 

обкомівський розподільник та й окремим товаришам-обкомівцям, 

найбільш, розуміється, заслуженим і впливовим, ну, м’ясця свіженького, 

яєчок, медку і т.д. Не чули? В одному з таких колгоспів я маю приятеля. 

Тож слухайте, якщо цікаво. До речі, раніше колгосп носив славне ім’я 

товариша Сталіна, потім, коли вождь і вчитель вилетів з мавзолею, колгосп 

нишком переіменували на «Шлях до комунізму». Але це дрібниці. Так ось 

нещодавно сталася така цікава з багатьох оглядів оказія. У переддень 

жовтневих свят з’являється в управління «Шляху до комунізму» перша 

леді з обкому за свіжиною, за полядвичкою тобто, за грудинкою, за 

яловичиною, за медком, хіба мало за чим, бо ж свято яке, самі зважте. З 

такої нагоди ущасливлений візитом першої леді голова «Шляху до 

комунізму» наказує підлеглим негайно колоти одного з найкращих 

обкомівських кабанів, годованих в окремій кучі і на пільговому харчовому 

раціоні, що й було зараз же зроблено за всіма правилами різницького 

ремесла. Тільки-но від’їхала з повним багажником леді перша, як 

з’являється леді друга – за тим самим, певна річ. Їй пропонують свіжину з 
того самого кабана, що наклав головою кілька годин тому, але леді номер 

два має свої законні обкомівські гонори: 

–Як?! Та перша забрала кращі кусочки, а мені, виходить, 

недогризки?! Я такого глуму з вашого боку не стерплю. 
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 І не стерпіла. Занепокоєний гнівом іменитої гості голова наказує 

негайно колоти наступного з черги спецкабана, що й було вчинено. Того ж 

таки дня голова спорядив до міста машину зі свіжиною для решти 

обкомівців з принагідним побажанням веселих свят…  

 – А що означає термін «обкомівський» взагалі? – повним ротом 

перекуски питався ні в кого зокрема викладач хімії. 
 – Найвища влада в межах області. 
  – Обласний комітет партії. 
 – Усі ви маєте, безперечно, слушність. У сучасному побуті термін 

«обкомівський» охоплює навіть окремі абстрактні поняття – в розумінні 
кращий, вищий, авторитетніший, впливовіший. У кожному обласному 

центрі, крім обкомів як таких, є цілий комплект суспільно-матеріальних 

закладів, окреслених терміном «обкомівський». Крім найвищої влади в 

області… 

 – І розуміється, найвищої місячної ставки також… 

 – Можливо, й ваша правда, хоча ставка обкомівців поки що державна 

таємниця. 

 – Кажуть, у них ще практикується оплата в закритих конвертиках. 

 – Для різноманітності до обкомівського товариства залучаються 

окремі відповідальні спеціалісти з різних найсучасніших галузей науки й 

виробництва, найгідніші з гідних письменників, художники,  музики, 

артистки з гарними голосами… 

 – І несогіршими фігурами… 

 – А як у вашу картину вписується обкомівська школа? 

 – Дуже просто: це школа, де вчаться здебільшого діти обкомівців. 

 – Чим же обкомівська школа відрізняється від звичайної не 

обкомівської, нашої, скажімо? 

 – А чим відрізняється обкомівська вбиральня від звичайної нашої, 
наприклад? Не фекайте – в обкомівській школі все краще. Навіть, до 

вашого відома, і вчителі. 
 – Щодо мене, друзі, то я з того всього втямив лише одне: у Левка 

Платоновича, нашого тишка і над усяку міру скромника, є, безперечно, 

серед обкомівців впливовий дядько… 

 – В такому разі, товариші, ми натрапили на золоту жилу! 

 – Що ти на теє повіси, Платоновичу? Не вдавай з себе глухонімого. 
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 – Дайте мені нарешті спокій! – огризнувся розбуджений з хмільної 
задуми Ткачук. – Ніякого дідька в обкомі чи в прилеглих сферах я не маю. 

Усі мої тітки й дядьки гарують на виробництві матеріальних благ. 
 – Так поясни нам, нетямам, будь ласка, в чому полягає секрет твого 

нечуваного на наших широтах успіху. Кажи, не бійся, тут усі свої… 

 «Ага, свої… Між теперішніми своїми завжди знайде собі шпарку 

котрийсь зі своїших – надто поширена норма нашого зоряного побуту», – 

подумав Левко Платонович, перш ніж сказати: 

 – Ідіть ви, любі друзі, під три чорти, я сам не знаю, в чому тут річ… 

 Бо й справді, чому нова експериментальна школа з вулиці Фрунзе не 

може витримати без такого собі Ткачука, вчителя, навіть на його власний 

погляд, досить таки посереднього, до того ж класичного тюхтія і 
викінченого боягуза-пристосованця? 

 Огортав його вряди-годи страх за розперезані балачки колег. Та 

передусім гнітило оте несподіване й досі нерозгадане переведення ні з 
того, ні з сього до експериментальної школи, бодай би вона запалася. 

Чому, скажіть, на Ткачукові світ клином зійшовся? 

 І тут до ґрунтовно обважнілої голови Левкові Платоновичу й зринає 

правдоподібне досить, хоча саме по собі химерне й смішне припущення, 

яке, до речі, на думку автора робить йому честь, і справа з його 

переведенням до школи на вулиці Фрунзе стає враз на своє законне місце, 

тратячи лоскітливий флер таємничості і загадковості. Бо так уже ведеться 

здавна, відколи людство придумало алкоголь, – по  кількох добрячих 

заходах навіть секрети Полішинеля  прояснюються самі собою. Не 

підлягає сумніву інше: коли вони там у себе, на обкомівському олімпі на 

вулиці Карла Маркса, зупинилися на кандидатурі вчителя Ткачука, вони в 

своє задоволення спочатку перед тим, як його «спускати» в міськвно, 

гаразд собі нареготалися, бо ж їм, зрозуміло, в експериментальну школи 

потрібен був учитель не кращий – на кращому, припустімо, вони вже 

попеклися, і їм доконче треба саме Ткачука, тюхтія і пристосованця. Ось 

як у дійсності справа виглядає, а ти, дурню, боїшся і потерпаєш… 

 –  Насип-но, Степановичу, щось дере в мізках, – попросив Ткачук 

фізика, старанно витираючи носовичком чоло і карк. 

 – Правда твоя, Платоновичу, і я тобі ні по-тверезому, ні по-п’яному 

не заздрю, – сказав Степанович, насипаючи. – Школа, до якої тебе 

переводять, обкомівська і, природно, як усі обкомівські школи, російська. 

А тепер поміркуймо щиро: чи є на нашій соціалістичній Україні такий 
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викладач, котрий міг би похвалитися наслідками у викладанні української 
мови в російській школі та ще й в обкомівській? Я, звісно, тим не хочу 

сказати, ніби російські діти чи діти обкомівців тупі, тут має місце щось 

інше, на багато смішніше: просто росіянам, незважаючи на їхні жагучі 
братерські почуття до нас, наша солов’їна мова – п’яте колесо в їхньому 

надшвидкісному возі. Та ще на додачу великодержавна фанаберія – 

мовляв, ми, тобто вони, великороси, і якась там ще мова плутається під 

ногами і претендує на те, щоб росіяни її вчили і терпіли. Нонсенс! О, ми їм 

догодили б іще більше, якби всі гуртом від Сяну до Дону та перейшли на 

велику російську мову. Яка б тоді незнана в світі розквітла дружба між 

двома навіки збратаними народами, уявляю! 

 – От, от, як ти його не викорінюй, як не випікай розпеченим залізом, 

а воно вряди-годи та й знову вигулькує і показує ріжки… 

 – Що за «воно», Миколайовичу? 

 – Що, що! Таж УБН! 

 – Що іще за УБН? 

 – Таж український буржуазний націоналізм! 

 – Верзеш сп’яна дурниці, Миколайовичу! 

 – Я бачу, товариші, це пійло добряче вдарило вам у ваші освічені 
педагогічні макітри! 

 – Та при чому тут пійло?! Я кажу те, що давно відомо в Україні 
навіть коровам і коням: легше Дурову навчити ведмедя танцювати на 

задніх лапах, ніж українському педагогові навчити росіянина української 
мови. Є звичайно винятки … ба більше, наша найпередовіша в світі 
педагогіка набила собі добряче руки якраз на протилежному – на 

прогресивному відучуванні українських дітей від рідної мови. Гіркий, але 

факт! 

 – От, от, знову УБН показує ріжки… 

 Зненацька зроблене відкриття і тішило, і засмучувало, більше 

звичайно тішило. Ткачук пожвавів, на щоках у нього заграли рум’янці. Так 

ось чому ти такий доладний кандидат на викладача української мови в 

експериментальній школі! Яку ти, проте, маєш у влади репутацію! А може 

і на краще вийде, бо розумники тепер не у фаворі, з розумниками на 

взірець Тараса вони анітрохи не воловодяться.  

 – Ні, що б не мовилося, а це має бути цікавий експеримент, – мовив 

викладач хімії. – А де подівся серед навчального року твій попередник у 

новій школі, Платоновичу? 
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 – Я ще нічого не знаю. 

 – Я  можу сказати – вибирай: помер від геморою, поїхав на постійне 

мешкання в державу Ізраїль, повіявся шабашити в Уренгой…Ах, якби мені 
податися кудись, подалі від цієї чорної нудоти!.. 

 – От що значить нечасто і мало пити – язики попідв’язувалися і 
мелють казна-що. А що буде, коли ми вижлуктимо все? Там ще багато 

залишилося? 

 – Як і заплановано – стане до повного очманіння. 

 – Нічого трагічного не станеться, ріднесенький мій Кіндратовичу. 

Коли зовсім стуманіємо і не стане снаги дихати, о запідручки подамося 

блювати, недарма ж наші старші брати росіяни дотепно опоетизували ці 
розважальні заклади ригайлівками… 

 – А як, цікаво, ригайлівка буде по-нашому? Блювотниця? 

 – Нехай про це думають працівники Інституту Потебні, вони за це 

гроші гребуть, а ми п’ємо до дна. 

 – Є пропозиція підсумовувати, поки не впилися зовсім. З усього 

цього можна намітити, на мою думку, два сценарії майбутніх історичних 

подій. Сценарій а): наш щасливчик Левко Платонович приживається в 

обкомівській школі, захоплює плацдарм і поступово туди ж, до себе, 

перетягує по одному або й усіх зараз і нас сірих. Ото буде весело, скільки 

то буде відходин і приходин! Варіант б): Левко Платонович з якихось 

причин серед учителів-обкомівців не приживається навіть на скромній 

посаді викладача української мови, бо хіба мало що може трапитись. Тоді 
стане на черзі Ткачукові до нас у стару школу повернення. Я так  гадаю, 

товариші, після відповідного вступного в кав’ярні «Край міста» ми 

шановного Левка Платоновича напризволяще не позоставимо, тобто 

приймемо в лоно дружнього старого колективу, і все почнеться на старий 

лад. Хто за?  Ухвалено? 

 – У мене є доповнення. Тут можливий ще третій варіант.  

 – Який саме, Хведоровичу? 

  Варіант в): когось нас за довгий язик конче посадять, бо від торби і 
від тюрми, кажуть, зарікатися не випадає. 

 – Тіпун тобі на язик, Федоровичу. Не саджати – випускати пора всіх 

до одного: насиділися по саме нікуди, в уяву не влазить… 

 – Як і кожен пов'язаний з компетенцією обкому заклад, нова 

експериментальна школа на вулиці Фрунзе вражала розмірами, блискучим 

екстер’єром, упорядкованою територією. Як тільки під ногами зарипів 
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паркет у новй школі, Левко Платонович, ціпеніючи від незвичних 

очікувань, по-справжньому осягнув кумедну і підступну воднораз 
двозначність свого в цій школі завдання, накиненого йому всесильними 

обкомівцями і міськвно. Що ж, думав учитель Ткачук, пливучи по живому 

бурштині паркету й панічно боячись поковзнутись на гладкій поверхні і, 
чого доброго, дітям на сміх, гепнутись: ще мені до всього бракує на чолі 
синьої ґулі…  Так чи інакше, міркував Левко Платонович, усміхаючись 

самокритично, в такого викінченого, зі стажем боягуза мусить в останню 

мить знайтися якийсь хитромудрий боягузливий викрут задля власної 
шкури. Побачимо.  

 Ткачук несміливо постукав до дверей і, почувши запрошення, 

незручно зайшов до директорового кабінету. За столом сидів сам Гаврило 

Климович Голован, директор експериментальної школи, людина з двома 

своєрідними прізвиськами, досить у вчительських колах міста відомих. 

 – День добрий, – привітався Левко Платонович.– Моє прізвище 

Ткачук. У вашу школу мене призначено викладачем української мови і 
літератури. 

 – Здрастуйте. Заходьте, будь ласка. Ми на вас чекаємо.  

 Гаврило Климович, директор нової школи, недарма носив аж два 

зневажливі прізвиська, зрештою про їх існування він, можливо, й не 

здогадувався, бо обзивано його тими прізвиськами зазвичай поза очі. 
Вагомішою частиною людини Гаврило Климович уважав, як не дивно, не 

саму людину, тобто і саму людину якоюсь мірою, але насамперед її 
біографію, так би мовити, письмовий еквівалент даної людини. У кожного 

з нас, отже, є, мусить бути, біографія, а потім на додаток уже й усе інше. У 

зв’язку з цим Левко Платонович приніс у кишені написану заздалегідь 

свою автобіографію… 

 У своїй власній біографії мав товариш Голован один прикрий і 
мулький абзац, пов'язаний, хто б міг припустити, з його рідною ненею-

небіжкою. Певно ж, деякі сучасні речі нашим матерям збагнути й 

сприйняти не дано, на те є свої історичні причини, зумовлені нашою 

соціяльною невлаштованістю у минулому, але це аж ніяк не означає, що 

ми з тими материнськими нерозуміннями і несприйняттями повинні конче 

рахуватися. Нерозуміння старої Голованихи сягнуло далеченько: самим 

фактом своєї законної смерті Голованиха, може й несвідомо, запов’язана 

занечистити найдорожче, що мав її син-педагог – його біографію: 

помираючи, Голованиха при чужих і сторонніх людях, при свідках тобто, 
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смиренно заповіла, аби її, матір ідейного вчителя і перспективного 

партійця, та поховали за християнським звичаєм. Уявляєте? Навіть 

заклятий класовий ворог такого не придумав би. 

 До пари собі Похоронщик знайшов і Похоронщицю: працювала в 

одній зі шкіл міста. Там і відбувся її голосний на ціле місто конфлікт з 
однією принциповою ученицею через букву «і» в прізвищі останньої. 
Кожен раз учениця протестувала, коли оте українське «і» вчителька 

самоправно  виправляла на неукраїнське «о»:  

 – Я не Сенковська, я Сенківська! 

 Війна між учителькою та ученицею тривала довго й привернула 

загальну увагу. 

 – Дурепа недоумкувата, схибилася на видуманій букві «і» і хоче тим 

видуманим «і» зіпсувати собі біографію! – обурювалася Похоронщиця. – 

Нічого, нічого, підеш у міліцію одержувати паспорт – там тебе запишуть, 

дорогенька, як самі захочуть, там ти навіть не писнеш… 

 Сенківська врешті-решт змушена була перевестися до іншої школи, 

де буква «і» в українських прізвищах ще не була позбавлена громадянства 

і мала сякі-такі шанси на животіння. Утім, цілком можливо, Похоронщика 

з  його Похоронщицею, з лиця досить, до речі, вродливою, злі язики з 
заздрощів оббрехали, бо ж заздрощів межи людьми, особливо в нас, хоч 

греблю гати, заздрощі, таке враження принаймні, і за комунізму  в 

людській свідомості матимуть місце як шкідливий-прешкідливий 

пережиток з доби капіталізму, хоч би як ці пережитки не викорінювали й 

не випікали розпеченим залізом компетентні органи. 

 І ось Левко Платонович у супроводі Голована йде вперше на урок у 

новій школі. Голован назвав класові нового вчителя, побажав успіху та 

забрався. Новий учитель негайно взявся до справи. 

 – Ще раз добрий вам день, юні друзі. Гаврило Климович мене назвав, 

ми отож відтепер знайомі. 
 Клас, як клас. Діти як діти – без рогів і без хвостів. Цікаві великі очі. 
Я люблю ці великі, повні цікавості дитячі очі. 
 – Отже я викладаю українську мову і літературу.  

 Левко Платонович зайшов здалека, від Маяковського Володимира: 

«Эта мова величава и проста». Оскільки ми живемо в Україні, то знання 

української мови є конечним, воно полегшує спілкування і т.д. З огляду на 

це навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти УРСР, 

передбачається вивчення української мови і літератури як предмета також 
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у російськомовних школах республіки. Для росіян і російськомовних 

громадян вивчення і знання української мови полегшується її близькістю 

до мови російської. Тут чимало само собою зрозумілих паралелей і 
збіжностей.  

 – Тогда зачем нам, русским, изучать украинский, если он такой… 

такой близкий к русскому? Хватит того, что украинцы изучают русский, а 

нам, русским, хватит русского – репліка прозвучала з середини класу. Від 

дитячого інтернаціоналізму й убивчої відвертості Левкові Платоновичу, 

викінченому боягузові й тюхтієві, одразу на хвилинку заціпило: запахло, 

бачите, смаленим з поганим запахом, якого він досі щасливо уникав. Але 

йому принагідно чомусь подумалось: «Нехай би оно хтось з українських 

дітиськів зважилося на схожий випадок проти  великої російської мови – 

по годині випадок розглядався б в обкомі партії та в органах безпеки як 

зухвалий вибрик УБН і робилися б висновки в дусі часу, від тих висновків 

дитині або й батькам зазвичай не поздоровилося б. 

 Владним голосом Левко Платонович запитав у двадцяти п’яти пар 

дитячих оченят: 

 – Хто сказав – устати! 

 З-поміж ретельно зачесаних голівок спокійно звівся на ноги хлопчик, 

добре одягнений, вилеліяний домашнім доглядом і достатком.  

 – Прізвище? 

 – Ніколаєнко Едік. 

 – От що, Ніколаєнко Едік, розмовляти на уроках можна учням тільки 

в двох випадках: з наказу або з дозволу вчителя. Щоб учневі такий дозвіл 

одержати, треба спершу підняти руку. Сідай, Ніколаєнко. Дехто з 
українців так само міркують про мову російську, щоб її не вчити. Та хіба 

мало чого можна собі намислити і набалакати на виправдання свого 

лінивства і неуцтва? Між тим є освічені люди, які володіють багатьма 

мовами. До того всього маємо державну програму. Тому з усією 

серйозністю попереджаю вас, мої юні друзі, якщо ви хочете, аби вас 

допустили до випускних іспитів у десятому класі, будьте ласкаві знати 

українську мову і літературу принаймні на трійку, хоча в нашому варіанті 
трійка – ганьба. За гарні очі позитивних оцінок я не ставлю. 

 Нічого, ця початкова нахіть, сподіваюсь, з часом минеться, 

розтопиться, – вирішив подумки вчитель, – я вас, друзі мої, розворушу, не 

пожалію зусиль, щоб до мови розбудити бодай пізнавальний інтерес.  
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 Навчальні свої принципи Левко Платонович мав застосовувати 

кілька днів згодом, аби за той час учні трохи до вчителя звикли і 
повторили матеріал. 

 … Левко Платонович виставив у класному журналі дату, перевірив 

присутніх учнів. 

 – До дошки прошу Нєболєлову Віру. Поговоримо, Віро, про таку 

частину мови, як іменник. Отже, що ви знаєте про іменник? 

 Миле з вигляду дівчатко Вірочка Нєболєлова стояла біля дошки, 

м’яла пальцями крейду і …  мовчала, наче мова була не до неї. 
 – Завдання зрозуміле? 

 Не допомогли навідні запитання – Вірочка всміхалася й однозначно 

мовчала. 

 – Хто допоможе Вірі? – звернувся Левко Платонович до класу. Клас 

також мовчав. 

 Поки Вірочка м’яла пальцями крейду, всміхалася і мовчала, Левко 

Платонович переглянув її оцінки з інших предметів:чотири і п’ять. І ще 

вчитель довідався, що Вірочка Нєболєлова від першого класу живе і 
вчиться в Україні, тобто це не безпорадність новенької росіянки, що 

вперше чує українську мову. Маємо біля дошки в особі симпатичної 
Вірочки, Левку Платоновичу, виклик. Цікаво, клас не намагається 

Нєболєловій підповідати – всі підозріло мовчать, чекають організовано на 

подальші кроки вчителя. Гаразд. 

 Нехай собі Вірочка Нєболєлова в своє задоволення хвилину-другу 

помовчить біля дошки. Ти ж, шановний Левку Платоновичу, вчителю 

української мови і літератури, боягузе і недотепе, ще раз собі послухай 

настирливий шепіт своєї приятельки розсудливості: «А може, Левку, не 

треба, а? Ще не пізно відступити, саме на часі дати спокій шкідливому 

честолюбству, погасити непотрібну іскорку непокори і зробити хорошу 

оптимістичну міну, як це в таких випадках робиться? 

 З незбагненних поки що йому самому спонук учитель Ткачук не 

послухав зичливого голосочка, як слухав його досі впродовж десятиліть, 

відхилив його нав’язливі поради і домагання. Ба більше, Левко Платонович 

несподівано подумав: «Цікаво, а як би на моєму місці повелися мої 
однокласники, скажімо, та ж Оленка Дзиґа або політв’язень сумління 

Тарас? Або Леся Мельник, вимушена «сибірячка»?  Але вони не педагоги, 

їм така ситуація не знайома. Левку, не викручуйся, не лукав і не мудруй, 
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про такі речі може судити кожна нормальна і небайдужа людина, однаково 

педагог чи непедагог. 
 Тоді спокійним голосом учитель сказав: 

 – На жаль, ми не маємо ні часу, ні бажання слухати, як ви, 

Нєболєлова, мовчите. Якщо ви раптом ні з того ні з сього оніміли, то 

зверніться до лікаря. Сідайте. Поки що одиниця.  

 Клас з несподіванки ахнув, заворушився: клас надіявся либонь з боку 

викладача на зрозумілу, перевірену, майже гарантовану поблажливість і 
зовсім не на одиницю. Вимазуючи запашіле личко крейдою, хлипала 

Нєболєлова 

 «Ну от, до козакувався, голубчику, а що далі?» – востаннє до вчителя 

долинув дерев’яний голосок з минулого, немов зі слухавок детектора 

перш, ніж ображено замовкнути.  

 А що я мав, по-вашому, чинити? Ставити цій сморкулі трійку чи баз- 
грати журнал багатозначною крапкою? 

 Наслідки не забарилися. Другого дня в час перерви Левка 

Платоновича покликано в кабінет до завуча. На дивані під портретом 

вождя сидів середніх літ офіцер у формі хорошого крою. 

 – Це, Левку Платоновичу, полковник Нєболєлов, батько Віри.  

Прийшов довідатися про випадок з одиницею. А це, товаришу полковнику, 

і є викладач української мови і літератури Левко Платонович Ткачук.  

 – Я радію, коли до мене звертаються батьки моїх учнів, – упередив 

полковника Нєболєлова, трохи йому уклонившись, учитель Левко 

Платонович. – На вашому місці я так само дослідив би особисто цей 

прикрий випадок і спільно зі школою боровся за успішність у засвоєнні 
знань. 

 – Щодо мене, – сухо буркнув полковник Нєболєлов, – то я вашу 

одиницю розцінюю як знущання з моєї дитини і, якщо хочете, як 

дискримінацію. Я, розумієте, росіянин, – полковник Нєболєлов вимовив 

етнонім росіянин (русский) приблизно з чотирма «с», вийшло досить 

промовисте сичання. – І моя дочка так само росіянка, – знову колюче 

сичання з чотирма «с». – Крім того, я військовий. Сьогодні я тут, а завтра 

мене перекидають на Сахалін; по-вашому виходить, ми маємо і 
сахалінську зубрити? Та нас, росіян, – чергове сичання з п’ятьма «с», – 

просто не вистачить на всі мови Союзу!.. 

 На ту мову полковника Нєболєлова, наповнену інтернаціональним 

сичанням, учитель Левко Платонович, боягуз і полохливець, чомусь ані 
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трохи не злякався – він тільки посірів з виду, і тут знову йому, бідоласі, 
подумалося, що за таких умов довіри обкомівців і похоронщиків він 

нізащо не виправдає, навіть з уваги на свою перевірену поступливість, на 

яку вони помилково зробили ставку. 

 – Раз так ведеться мова, – сказав зимним тоном, але спокійно і 
рішуче учитель Ткачук до полковника Нєболєлова і до завуча, сам 

дивуючись, звідки воно в нього береться, – то мені нема про що більше з 
вами говорити. Не знаю, як з сахалінською, але українську учням нашої 
експериментальної школи, в тому числі і  вашій дочці, товаришу 

полковнику, вчити і знати в межах, передбачених державною програмою, 

таки доведеться… 

 Ткачук демонстративно вийшов з кабінету завуча, гримнувши 

дверима. У коридорі він стикнувся він-на-віч з географом, людиною чи не 

най- симпатичнішою, на думку Ткачука, серед учительського персоналу 

нової школи. Ткачук і поскаржився географу на завучеву нетактовність – 

не знайшов, бечите, нічого кращого за очну ставку з полковником-

русотяпом. 

 – Нєболєлов.. Я бачу, добродію, вам також важко дається наша 

навчальна специфіка. У подібних ситуаціях треба виявляти більше 

гнучкості, треба менш серйозно трактувати окремі настанови шкільної 
програми… Треба нарешті уважніше вслухатися у музику більшості 
учнівських прізвищ… 

 – Що ви маєте на увазі?! 

 – Ну, наприклад, візьміть прізвище тієї ж Вірочки – хіба не звучить: 

дочка полковника Нєболєлова? Цей ракетник хоч сам приїхав качати 

права. А буває гірше, бувають такі, отруйні дзвіночки з владних висот, від 

тих дзвіночків телефонних у нашого Гаврила Климовича одразу мокріє а 

пахах… Або ось візьмімо: значиться в класному журналі такий собі 
симпатичний хлопчик на прізвище Ніколаєнко Едік, – коли його папочка 

дзвонить, нашого вельмишановного директора або завуча так і поринає 

стати на стойку струнко з руками по швах. І нездарма: Ніколаєнко старший  

сидять у самому обкомі. Або є таке прізвище в журналі: Кравченкова 

Леночка. Коли її татуньо зласкавиться подзвонити, увесь учительський 

загал, принаявний у приміщенні, шанобливо нишкне, готовий схопитися на 

ноги і виструнчитися по-військовому: Кравченков – працівник органів, ну 

самі знаєте яких. І так далі. У цьому власне й полягає, шановний Левку 

Платоновичу, специфіка нашої експериментальної шкли. Ваш попередник 
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на посаді українства, хороша, приємна, молода людина, так само ніяк не 

міг дати собі раду з нашою експериментальною специфікою. І дарма. 

Дзвіночки з владних висот, хоча попервах і наганяють на нашого брата-

педагога переполоху, але, з іншого боку, з дзвіночками тими пов’язані і 
деякі досить зручні і відчутні в побуті прерогативи. Усім нашим учителям, 

наприклад, поліпшено позачергово житлові умови. Хіба мало?.. Але зараз 
вам докладніше про все пояснить сам Гаврило Климович… 

 – Біда нам з вами ,україністами, – мовив докірливо Ткачуку директор 

школи Голован, коли обидва зайшли до директорового кабінету. 

 – У чому ж біда, Гавриле Климовичу? 

 – Надто прямолінійно сприймаєте ви окремі положення навчальної 
програми, не рахуєтеся з реальною нашою специфікою. 

 І цей туди ж – зі специфікою. Отже, люди добрі, маємо справу зі 
специфікою. 

 – Через вас, україністів, наша школа постійно конфліктує з 
батьківським загалом. 

 – Якісь у вас, дозволю собі зауважити, чудернацькі погляди на 

значення батьківського загалу в навчальному процесі, Гавриле Климовичу. 

 – Ви забуваєте – наша школа російська не тільки за назвою… 

 Твоя правда, Похоронщику, за назвою бувають тільки школи 

українські. І не тільки, на жаль, школи – у нас ось Союзна радянська 

республіка є українською тільки за назвою, про людське око, насправді в 

УРСР панує республіканська специфіка, яка має сталу тенденцію до 

поглиблення і розширення! 

 – Не бачу жодної суперечності, – правив своєї Ткачук, відчуваючи в 

собі досі незнаний полемічний запал. – Учать же ці російські діти 

англійську мову і не ремствують, не скаржаться, коли одержують 

негативні оцінки. 

 – Ах, Левку Платоновичу, не ми з вами вигадали цю делікатну 

ситуацію, але, що б там не було, нам, саме нам, педагогам, доводиться з 
нею рахуватися якнайбільше. І вам зокрема, Левку Платоновичу. Будь 

ласка, не сваріть нас з батьками наших учнів. 

 Ткачук задерикувато всміхнувся. 

 – Подумати тільки, що вимагає від учителя директор 

експериментальної школи! І що ж я повинен чинити? Ставити позитивні 
оцінки там, де знань аніяких, і більш за те, ніякої поваги до предмета, 

передбаченого, між іншим, державною програмою, і воднораз ніякої 
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поваги до викладача! А якщо на урок впаде інспекція з міськвно, 

наприклад, і щось та запитають у фальшивих четвірочників і 
п’ятірочників, а вони ні бе ні ме? 

 – Ну, всілякі там інспекції ми беремо на себе. 

 – Гавриле Климовичу, а як же з совістю, педагогічною совістю, моєю 

насамперед і вашою також? 

 – Левку Платоновичу, ми з вами не маленькі діти. Не треба впадати у 

недоречний і шкідливий пафос. 

 – Добре, добре. Наскільки я втямив, як тут не втямити, і батьки і 
діти, з причин тільки їм самим відомих, розцінюють вивчення української 
мови як ганьбу для себе, уже дійшло до цього, на жаль. І намагаються 

ганьби по змозі уникнути. А оскільки ганьба чомусь, бозна-чому, 

передбачена офіційною програмою, то об’єктом обурення, протесту і 
зневаги стає посередник між програмою і знаннями – вчитель. Саме йому 

призначено роль цапа відпущення як носія «ганьба» його предмета, 

злісного порушника вимог програми та об’єкта дитячої і батьківської 
зненависті… 

 – А я вам ще раз кажу: ви надто прямолінійний і без застережливий, 

Левку Платоновичу, в цьому наше і ваше лихо. Але суть справи, між нами 

кажучи, ви сформулювали правильно. Отже, домовимося: педколектив 

експериментальної школи буде вам вельми вдячний, якщо ви не 

ускладнюватимете його взаємин з колективом батьківським. А щодо 

шкільної програми, то, звісно, будь-яка створена людиною річ має два 

виміри – практичний і формальний. Формальне завжди було, є і буде 

функцією практичного. Ради всіх святих, Левку Платоновичу, не забувайте 

про це. 

 По частинах визбирував Ткачук відомості про свого безталанного 

попередника, що також гидливо відкинув навчальну специфіку. 

 Формальним приводом для його усунення зі школи послужила 

учнівська скарга в жанрі доносу, ніби-то вчитель на уроках ображав учнів 

кримінальним терміном «москалі». Молодого учителя безцеремонно 

спровадили в далеке закуткове село з дуже поширеним в Україні 
наличником. Могло зрештою статися й гірше, справа могла обернутися 

силовим відрядженням на спецбудови соціалізму на Уралі або й ще гірше – 

закінчитися психіатричною лікарнею, на жаль, ми давно дожили до 

узаконеного лиха з розуму. 
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 Якось під час уроку Ткачук вилучив у Кравченкової Лєночки 

рукописний документ, цілий майже зошит. Текст складено, поза сумнівом, 

рукою не учнівською, але вже завірений десятками учнівських підписів. Це 

була петиція від імені учнів до найвищої в країні рад  владної інстанції. У 

документі радикально доволі вимагалося увільнення російських дітей, що 

живуть і вчаться на території УРСР, від нестерпної наруги на уроках 

української мови і літератури. Ці уроки, стверджувалося в петиції, 
використовуються викладачами-націоналістами для прищеплення 

російським дітям чужих їм і ворожих радянській державі поглядів, 

занечищують російську мову дітей і глибоко травмують дитячі душі. 
Настав час покласти цьому край. Пора! 

 Ткачук устиг дочитати колегам вилучений у Кравченкової документ, 

як до вчительської ввалилася ватага розчервонілих, збуджених учнів на 

чолі з Кравченковою. 

 – Віддайте нашу заяву, віддайте!Ми будемо скаржитися на ваше 

самоуправство! Віддайте – істерично верещала Лєночка до Ткачука. 

 Дітей з учительської випровадили. 

 – Візьміть, будь ласка, цей дуже з багатьох поглядів цікавий 

документ і робіть з ним, що хочете. Я радив би вмістити його в експозицію 

шкільного музею, кращого місця йому не знайти. 

 Ткачук віддав той рукопис Похоронщикові. А дарма: на той час уже 

діяла в Україні неофіційна громадська група, яка мала лицарську 

сміливість ставати на захист дико порушуваних прав тубільного народу. І 
щуку кинули у річку. 

 Клас слухав ніби уважно, і простодушний Левко Платонович тішився 

нишком з того. Уважність і  зацікавленість класу вчитель відніс на силу 

поезії. Учитель зняв окуляри, щоб протерти спітнілі скельця. Він думав у 

цю мить про важку особисту долю поетеси, про непросте становище 

українства в експериментальній школи, про потворний вплив на дитячі 
душі незаконних і підступних специфік. 

 – Ха! Дивіться, дивіться: та він плаче! – зареготав котрийсь з учнів 

посеред класу, по-своєму зрозумівши замисленість осоружного вчителя. 

Клас умить зайшовся несамовитим, хворобливим реготом. За сміхом 

залунало гупання ніг, свист, істеричний вереск. 

 Левко Платонович спантеличено дивився на учнівську веремію, 

збентежено вслухався в повінь диких вигуків. Що пак їх так збудило? 
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Маємо класичний сеанс колективного психозу, довго, мабуть, леліяного і 
грітого. І ось прорвало, в вже збігає крізь вінця. 

 – Тихо! Замовкніть – учитель гримнув кулаком об стіл. Приміщення 

класу тим разом заповнилося сірим непроглядним туманом. Галас учнів 

поступово віддалявся і вщухав. Коли врешті туман спав, Левко 

Платонович перед собою вздрів порожнісінький клас. 

 Учитель утомлено закрив класний журнал з дуже музикальними 

учнівськими прізвищами, ще раз зі смутком подивився на порожній клас, 

попрямував у задумі до дверей, не розуміючи на разі, куди йому тепер іти і 
до чого вдаватися.   
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    ТОВАРИШ МІЧМАН 

 

     Хто сказав, що на Марсі немає горілки?! 

 

 У гуртожитку-блощичнику на вулиці Терешковій (Терешкової) 
мешкають найпоширеніші в наш час види і підвиди алкоголіків, зібраних в 

одне місце, наче для забави. Річ зрозуміла, комендант нашого закладу 

також викінчений алкаш. Сама чотириповерхова коробка гуртожитку з 
прилеглою територією віддає блювотним смородом алкоголю. Живуть у 

блощичнику і в своє задоволення, чи то пак, прошу пробачення, – на 

власну погибель, бухають, п’ють тобто, алкоголіки викінчені, здатні 
впиватись до білої гарячки, і алкоголіки-початківці, що п’яніють від ста 

грамів водянистого чорнила. Трапляються серед тих і тих, як ведеться, 

тупиці з вигляду, а є, як не дивно, типи з ознаками інтелектуальності. Є, 

кажуть, і наркомани, та наркомани за давньою інерцією фатальному 

вдоволенню віддаються поки що таємно, за кайфом я не застав їх ні разу. 

Але бляклих виснажених облич з тьмяними очима, схожих, за моїм 

розумінням, до наркоманів, вистачає. Блощичні прибиральниці, меткі, 
досвідчені жіночки, так само просмердлі наскрізь алкоголем, за рахунок 

випорожнених нашою братією пляшок, позбивали собі, як припускається, 

солідні капітали. А втім, не стільки за рахунок пляшок, а й за послуги 

чисто інтимного характеру. У цій заалкоголеній блощичній круговерті раз і 
присусідився до мене в кімнату товариш Мічман. 

 У блощичній кімнаті, де я живу-проживаю, чотири роз’їдені іржею 

односпальні ліжка – одне з них саме стояло впорожні, розхитаний на двох 

з половиною ногах стіл, для стійкості припертий до стіни, чотири 

незбагненного кольору і з тухлим усередині запахом тумбочки – дві з них 

без дверцят. Опинившись у моїй кімнаті, Мічман одразу після привітання, 

як і мало, здається, бути, попросив ненав’язливо і буденно на правах 

нового сусіда і співшарашника, дати йому, тобто позичити п’ятірку. 

Спокушений убивчою довірою і вельми статечним виглядом нового сусіда, 

я не міг відмовити, лише поцікавився вибачливо, як він без копійки в 

кишені пустився в неблизьке відрядження – приїхав він рейсовим 

автобусом з Сімферополя. 

 – Зайцем, - відповів буденно Мічман, без удаваної скромності і без 
хизування. 

 Завдяки захисним окулярам і строкатій краватці вигляд у Мічмана 

напрочуд імпозантний. При пильнішому огляді в Мічмановому туалеті 
проступають деякі кумедні, сказати б, неузгодженості з сучасним стилем. 

Наприклад, прикрашена яскравою краваткою сорочка, вражала брудом, 

колошні штанів зовсім, мабуть, не знали, не відали про існування щітки і 
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праски. До того ж, узутий Мічман був у старі, стоптані босоніжки без 
шкарпеток. Остання деталь заскакувала найбільше – зопалу подумалося: 

чи не проґавив я часом ще один вивих сучасної моди, який  передбачає 

демонстрацію брудних чоловічих жиляків на оголених ногах. 

 – У цьому кубрику я вже двічі швартувався, – сказав Мічман, 

розкидаючи недбало на скрипучому ліжку старий, обсаджений гидкими 

плямами і дірами ватяний матрац з такою ж непривабливою, 

поцяцькованою жовтизною підозрілого походження білизною. – У січні 
тут від холоду зуб на зуб не попадає, а в липні од задухи можна кінці 
оддать. Крім того, блощички, тарганчики, ясна річ, сусідство нужника з 
його веселими пахощами, ну, і всі інші блощичні зручності. 
 Як і все робітництво нашого «Шарашу», об’їздив  Мічман у 

відрядженнях мало не всю республіку, і нічого не попишеш: така 

циганська в нас шарага. Кожне нове місце відрядження пам'ятається перш 

за все місцевими блощичниками та меню в прилеглих їдальнях. І в 

кожному новому місці шукається і зазвичай віднаходиться обов’язково  

подруг життя. 

 – Маєш тут подругу життя, Мічмане? 

 – Аякже, без жіночої ласки нашому братові парашникові, сам 

знаєш,ніяк не можна. Живе моя мила неподалік Привозу і сама наскрізь 

привозна: ти їй слово – вона тобі двадцять. Оце до неї і збираюсь – 

поновлювати дружбу... Слухай, Старий, не в службу, а в дружбу, – чим ти 

голишся? Негоже ж іти до подруги життя неголеним... 

 Є в побуті речі, в тому числі і бритва, не для позичання, але через 
якусь там бритву не випадає ж легковажно псувати налагоджених щойно 

відносин з цікавою людиною. Коли мене чемно про щось просять, я 

здатний чимало що віддати. Я слухняно видобув з тумбочки свій «Харків 

51» і покірно дав Мічманові: нічого не вдієш, дружба вимагає жертв. 

Зціпивши зуби, я дивлюся, як Мічман виголюється моїм «Харковом», щоб 

іти з візитом до привозної подруги життя. Якщо попросить зубну щітку, 

дати чи не дати? 

 – А де твоя жінка, Мічмане? 

 – Ми розійшлись ще п'ятнадцять літ тому. Син загинув в армії. 
 – В Афганістані? 

 – В Афганістані! Де ж йому іще було гинуть? 

 – А де ти живеш під час відпустки? 

 – Раніше їздив до брата – він у мене на Херсонщині. Але братова, 

ковінька їй у печінку, не вподобала мене. Каже : споюєш чоловіка, а 

чоловік і без мене мертвому з вуха вихлебче. То я тепер відпускаюся де 

трапиться, шукаю собі на літо подругу життя та й відпускаюся. Інакше не 

виходить. 

 –А чому тебе звуть Мічманом? 

 – Це через те, бачиш, що я колись служив у флоті. 
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 – Ти плавав на кораблі? 

 – На кораблях я ходив – плаває гівно в ополонці. 
 – Гаразд, гаразд, а на яких кораблях ти ходив? 

 – У дійсну це був протичовновий крейсер. Демобілізувавшись, я 

влаштувався боцманом на науково-дослідне судно, звідки був незабаром 

списаний за зловживання напоями. Потім я ще ходив по Дніпру вгору та 

вниз, від Херсона до Києва, також списали за те саме. 

 Розуміється, з боцмана на мічмана його підвищили вже в нас у 

«Шаразі». Тут товариство, частуючись на обов’язковому вступному 

бенкеті, справляючи привальне, підвищує новачків у званні: студент-

невдаха стає нараз чи не на все подальше життя прохвесором, фелшер чи 

санітар – лікарем та ще й доктором, якщо вам завгодно, ну, а боцман 

вийшов на мічмана. Протиняється він по шарашних відрядженнях - рейсах 

ще років з десять, якщо м’язи серця витримають безперервні переїзди, 

висоту виробничу та алкогольні надуживання, – дивись, дотиняється до 

адміральства, нашого, шарашного адміральства, розуміється. 

 –А чому ти, Мічмане, розлучився з дружиною? 

 – Це не я, а вона. Спочатку їй не подобалися мої цілорічні рейси по 

морях та окіянах – жінка, сам знаєш, без чоловіка скоро обростає і салом, і 
забобонами, як днище корабля черепашками, і ледащіє... А потім я на 

додачу до всього ще став пити. 

 –А чому ти, Мічмане, п’єш? 

 Мічман перестав голитись, різко повернувся до мене. Такого 

безтактного питання на свою адресу він, мабуть, ще не чув - ні на суходолі, 
ні на морі. Мій «Харків» навіжено по-поросячому скавучав в його правиці. 
На мить тьмяний погляд Мічмана зачепився за моє рясне шпаковиння. 

 – А ви... ти хіба не п’єш?! 

 –Я, Мічмане, не п’ю, - паленіючи від їдкого сорому, признався 

необережно я. 

 – Як, зовсім?! 

 – Ні, в цілому трохи п’ю, як не пити?! - з запізненням схаменувся я. – 

Але я не пияк. 

 – Перший раз такого бачу! Але ти, Старий, замахав мене своїми 

запитаннями! Залиш трохи на другий раз, – Мічман безцеремонно видув з 
бритви просто на середину кімнати. – Забери свій «Харків», кусається, 

треба ножі мінять. 

 У нашому житті чимало що треба міняти, це глобальна і незаперечна 

істина. На жаль, Мічмане, ти в мене аж ніяк не перший і, боюсь не 

останній. Обертаючись на роботі і в блощичнику головно серед п’яниць, я 

з прикрістю усвідомлюю неоригінальність свого винятку в рідному 

середовищі. Тому в ситуаціях критичних я скромно і чимскоріш зникаю з 
очей товариства, налаштованого на чергове напивання, якщо є, звісно, 
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можливість куди-небудь заподітися. Коли ж сховатися нікуди і ніяк, 

наприклад, у службовому автобусі чи в поїзді, залишається для уникнення 

закидів у нехтуванні товариством одне – пити, як усі п’ють, і я, 

непитущий, тамуючи від огиди подих, п’ю, ніби раз за разом пірнаю у 

крижану каламуть. Трохи згодом, коли застільне товариство, належно 

заправившись, очманіє гаразд і втратить уважність, я починаю в чергових 

заходах шахрувати зухвало: не допиваю, а потім виливаю непомітно під 

ноги, або, замість горілки, наливаю собі води і п’ю з серйозним виглядом, 

як і всі, чокаючися нахабно ліворуч і праворуч з найп’янючішими і з 
дитячим нетерпінням чекаю, коли ця покута нарешті скінчиться. Утім, до 

горілчаного саботажу я вдаюся дедалі рідше: мені, на превеликий жах, 

починає подобатись і горілка, більше самогон, і п’янюще товариство з його 

чавунними дотепами... 

 Волею начальства відтепер Мічман – близький мій сусіда. Я маю 

вдоволення відчувати Мічмана майже цілодобово, якщо він ночує на 

своєму місці, а не де-небудь на асфальті під сіткою. На втіху мені Мічман 

удався алкоголіком лагідним, п’є здебільшого слабкі дешеві вина, 

переважно одинцем, хоча й компанії не сахається. Налигавшись уволю, 

лягає на ліжко, якщо воно близько, й лежачи туманіє, час від часу 

перевертаючись з боку на бік. 

 Найбільшою незручністю Мічманового сусідства – нудотний його 

запах  заповнює собою всі закутки кубрика. Складники Мічманового 

букету: постійний алкогольний перегар, гострий кислуватий пах немитого 

тіла, повсякчасний дух свіжої сечі зі штанів і постелі. З моменту оселення 

Мічмана суміш цих запахів у кубрику переважає. Тепер відгонить мені 
білий світ звідусіль Мічманом, і сам я віддаю собі також Мічманом. Часом 

мені здається: Мічман – це я сам, ненаситний на алкоголь, а до всього 

іншого байдужий. Але ж я, люди добрі, непитущий, а щодо байдужості, то 

бодай не казати: все мене болить та пече і місця собі не знаходжу. 

 Репутація довершеного пияка стає часто приводом для непорозумінь 

з шарашними майстрами і бригадами. Приходить уранці Мічман на роботу 

охлялий – у роті крихти хліба не було через хронічний брак валюти, я знаю 

про це достеменно, а тут майстер, прискіплива душа і сам небезгрішний, 

нумо присікуватись: робота висотна, вже за сто метрів перевалила, кому з 
начальства до смаку відповідати за розплющеного на переспілу сливку 

п’янчугу?  

 – Ти знову після п’янки, Мічмане? 

 – Та я, Іване Івановичу, єй же єй, не пив ні вчора, ні сьогодня.  

 – Як не пив, коли пив! Хіба не видно з твоєї пики?  

 – Ні, Іване Івановичу, не пив я. І на лиці в мене нема нічого такого. 

Просто лице в мене трохи «неруське». 
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 – Дивись, Мічмане, бо підеш зараз у санчастину міряти тиск! 

 Алкогольні надуживання в парі з віком брали своє – лице в Мічмана 

поступово набувало «неруського» вигляду, обрезкло й обернулось на 

кавун з абияк приточеними великими вухами і скривленим праворуч 

носом. Про колір шкіри й говорити не доводиться: дублена. Зрештою, 

шкіра на обличчях дублена чи не у всіх наших шарашників. 

 Пити Мічман здатний повсякчас. Уночі, не зводячись з постелі, сягає 

рукою під ліжко, дістає звідти ще з вечора припасену пляшку портвейна і 
хтиво полоще горло – студить алкогольний в тілі жар. Коли спливають 

безповоротно бабки, охлялий Мічман сновигає заклопотано з поверха на 

поверх у марному сподіванні натрапити на дармовий почастунок. Іноді 
натрапляє на розгульне товариство. Співчутливі один до одного алкаші, 
розуміючи скруту ближнього, від якої жоден не застрахований, дають 

відчіпне Мічманові остограмитись, але частіше доводиться лягати на ліжко 

таки натщесерце, щоб переживати Танталові муки. 

 День виплати заробітку, коронний день за цілий місяць, тягнеться у 

хворобливій нетерпеливості. Біля каси Мічманове хвилювання сягає 

вершини. Ухопивши з рук касирки загорьовану суму, не рахуючи її, 
Мічман квапливо суне до сусіднього продуктового магазину або на 

відомий йому пункт лівої торгівлі спиртним. Надудлившись, загасивши 

нестерпну спрагу в тельбухах, Мічман відлежується в ліжку з виглядом 

упокореного здобиччю удава. 

 – То як твоя привозна подруга прийняла тебе? – цікавлюся через 
тиждень у Мічмана. 

 – Крапка. З нею зав’язано. 

 – Ба, чому? 

 – Усі мої неприємності, Старий, як усім відомо, від систематичного 

недопивання. Бачиш, переспали ми з нею ніч, а вранці подруга моя зирк на 

стіл – дві пляшки «Степового аромату», які ми не допили з вечора, 

порожні. «Ти що, вночі пив?» - «А що?» - «А куди ти, до речі, діваєш 

щомісячні бабки?» – «Як – куди? Здаю на зберігання в магазин горілчаних 

виробів!» - «А решту куди діваєш?» – А решту, мила, я пропиваю!» – «Тоді 
нам. любчику, не по дорозі. Я законного чоловіка за те саме прогнала, а 

тебе, заволоку, поготів не  стерплю!» Ну, ми на тому і розійшлися... 

 Перегодом усе ж я, недотепа, збагнув, дійшло до мене: розмови про 

подруг життя – чистісінький самозахисний блеф, бо важко Мічманові 
визнати себе нездатним мати справу з прекрасною статтю, і щоб в очах 

спитого товариства, а, можливо, й своїх власних очах виглядати 

повноцінним мужчиною, вигадував байки про амурні пригоди з подругами 

життя на кожному новому місці. 
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 А втім, жінки, чи як тепер безособово, з-американська, мовиться 

секс, не цікавлять не лише Мічмана, п'ятдесятирічного підтоптаного 

дядька, до того ж п’яничку, – секс не цікавить або цікавить дуже мало 

значно молодших пияків, власне початківців. Уволю нацмулившись, вони 

згадують своє чоловіче єство і мимохідь, з небезпекою для життя і 
здоров’я  вихиляються з вікон четвертого поверху в напрямку вікон 

сусіднього жіночого блощичника, щоб репетувати нечленороздільну п’яну 

неподобщину. Після такого женихання вдоволений любовний пал 

цілковито згасає до наступного принагідного разу. 

 У блощичнику і поза ним я все чую і бачу, аби зовсім не бачити і не 

чути, і передчуваю во стократ збільшених розмірах, як це властиво для 

сентиментальних суб’єктів, як я. І мені вже несила розсуджувати наші 
одвічні недотягнення, що немилосердно хвицають багатьох з нас, занадто 

перечулених, копитами давно вимерлих мустангів. 

 Мій друг Мічман тяжко працює з однієї лише потреби – щоб сяку - 

таку мати копійчину на харч, але пердовсім щоб задобрювати зеленого 

змія, гасити пияцьку нуду. Я проводжаю очима Мічмана в магазин 

горілчаних виробів, коли є бабки, і зустрічаю його готового. Я ненавиджу 

його і мовчки журуся з його безталання. Іноді мене турбує зрадлива думка: 

почекай, не дуже чванься своєю тверезістю, ще невідомо, як і де ти сам 

закінчиш цю трагікомедію, що називається життям. Бо ж усі дороги ведуть 

у горілчані магазини. Та все ж шкода Мічмана. Самих п’янчуг власна доля 

нітрохи не зворушує, вони хвилюються в одному єдиному випадку – коли 

нема на що пити. 

 Ще один морочливий і тяжкий минає тиждень. Настає палко 

очікувана неробоча субота – всі попередні за півроку суботи були 

робочими. Нарешті ми виспимося, вилежимося, нарешті відпочинемо, 

нап’ємося до чортиків. Я навіть на сніданок не йду: лежу, позбуваюся в 

м’язах і в хребті професійної вібрації, читаю старі газети і навіть, уявіть 

собі, мрію. Про що я мрію? О, якби я міг виповісти всі свої мрії, якби я міг, 
врешті, колись намріятися – дурень, звісно, мріями багатіє... Десь перед 

обідом чую: на коридорному бульварі вчиняється неспокійна, хаплива 

біганина, гримають підозріло двері, лунають стурбовані короткі вигуки. 

Поверх четвертий заселений здебільшого нашими шарашниками, тим-то, 

схоже, в нашій рідній  «Шаразі» щось цікаве мало скоїтися. 

 З гучним виляском до кубрика вистрілюють двері, в рамі дверей – 

Мічман, задиханий, блідий, схвильований, а ще ніби не п’яний. 

 – Скоро, Старий, наших б’ють!  

 – Хто?!  

 – Жорики! 
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 Жорики це – місцеві. Ціле приморське місто – суцільні жорики, різні 
і багато. До нежориків переважно негативно упереджені, немов до негрів. 

На вулицях міста, в магазинах, у перукарнях, у кабаках – скрізь, куди не 

поткнешся, самовпевнені жорики: буржуї, бичі, бомжі, рідні і дворідні 
брати Остапа Бендера. На думку Мічмана, жорики перважно – ті ж самі 
квачі й мазниці, тільки хитріші й нахабніші за самих себе і грунтово 

звихнені на своїй окремішності. Оця їх хвалькуватість, задрипане 

баламуцтво, гендлярська психологія і піжонське протиставлення цілій 

Україні і цілій планеті походять від циганів, росіян і євреїв. Жорики як 

етнографічний різновид малоросів є продуктом імперської політики: у 

великій приморській агломерації адміністративними заходами створюється 

спеціальний режим найбільшого сприяння всьому, що не є українським, а 

українську присутність усіляко витісняється і гальмується. Витвореному 

етнографічному типові надається звання таких собі блатних жориків, аби 

лише не українців. Жорики – міна заповільненої дії, закладена під Україну 

її головним, найстаршим братом. Наш шарашний статус у місті над морем 

ганебно двозначний. Ми не можемо претендувати на місцеве громадянство 

і пов’язані з ним права, хоча наш «Шараш» таки місцевий і найвищі 
споруди в цьому місті і всіх інших містах республіки – нашої, шарашної 
роботи. Самі ж ми – збиранина з обласних дільниць. Наша шарашна 

збиранина, і п’яна і твереза гидує званням жориків. Нас, нежориків, таки 

чимало, і публіка ми досить бувала, ми не боїмося висоти, і нас через 
«почему» не візьмеш. Тому з жориками стосунки в нас до краю напружені. 
 Біля нашого блощичника навпроти через вулицю Терешкової стоїть 

собі брудний, обшарпаний кабачок з претензійною назвою «Казбек». У 

кабачку в чергах горілкою і за перепраженою яєчнею найчастіше і 
спалахують непорозуміння, бо ж господарями тут чуються і ті, і ті і 
намагаються обійтися без стояння в набридливих і принизливих чергах. І 
ось тобі на – знову. Раз наших б’ють, треба, хочеш не хочеш, боронитись, 

рішуче і дружно, інакше буде біда, не дадуть жорики кроку ступити, 

задовбуть. 

 Мічман запопав двометрову трубу, мені потрапив у руки замашний 

держак від старої швабри. Вилітаємо на поле бою останніми – всі наші, хто 

чим гаразд озброєні, зайняли позицію навкруг рідного блощичника, готові 
до дій. Жорики, також у всеозброєнні, юрмились навколо «Казбека», отже, 

звідти наших виперли. Дехто з противників мав на обличчі свіжі синці, 
досить промовисті. Добрячий ліхтар сидів під оком у шарашного майстра 

Щербака. Від Щербака, здається, веремія й почалася – він полюбляє в 
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чергах наводити порядок і не терпить, коли хтось збоку лізе в чергу перед 

ним, бо після нього можна. Сили жориків між тим росли – їхні кур’єри 

гасали невтомно на сусідніх вулицях, скликаючи шовіністично 

налаштованих містян постояти за честь та інтереси свого міста. Небавом 

біля «Казбека» заюрмилося понад сто чоловік з ломиками, арматурою, 

ножами, молотками і штахетами, а нас як було двадцять п’ять, так стільки і 
лишилося, але всі ми, як то мовиться, в тільняшках, тож ніхто з наших не 

збирається задкувати і здаватись на ласку цих нікчемних жориків – 

кістками ляжемо, але зробимо по-своєму, наперекір жорикам. Проте план 

кавалерійської атаки на «Казбек» не набрав більшості... Я оглядав свої 
лави і лави противника, озброєні допотопними ломаками, і мені ненароком 

привиділося, що ми в особах і діях повторюємо дуже точно і вкотре деякі 
від’ємні  моменти національної історії, оті «війни й військові чвари», де 

діють вони і ми. Ми, певна річ, у всьому маємо слушність – вони в ніякому 

разі, тому війна, найбільш дійовий спосіб доводити слушність. А після нас 

хоч атомна катастрофа. 

 У «Шараші» працювало кілька жориків – хороші роботящі хлопці. 
Єднала нас робота, висота, спільні відрядження в інші міста, веселі 
пиятики. Один з них, що нагодився на конфліктну ситуацію, й піддав гадку 

вдатись невідкладно за допомогою, за по-середництвом тобто, до Журавля. 

Журавель, жорик у кількох поколіннях, у молодості за парубочі пригоди не 

один рочок гриз чорну пайку в місцях доволі віддалених. Колись він 

декілька років працював у «Шаразі», уважається своїм. Журавель 

частенько навідується в блощичник у супроводі мурластих шістьорок, щоб 

повеселитись у черговій п’яній оргії. За Журавлем відрядили гінця. І 
Журавель, на щастя, не забарився. 

 – Ну, що, шпано блатна, на подвиги потягнуло одних і других?! 

 – А що вони тут свої порядки запроваджують?! 

 – А "вони" хто, з Марса прилетіли?! – бештав обидві сторони 

Журавель, – Через що зайшло? Нада з цим кончать!!! 

 З'ясування відносин тривало близько двох годин, упродовж яких 

збройні сили обох сторін перебували в стані підвищеної бойової 
готовності. За посередництвом третьої сторони, Журавля, між високими 

сторонами укладено було перемир’я, відтак – мир з розподілом сфер 

упливу. «Казбек» одержав статус обапільного водіння, як і раніше було. 

Після укладення миру обидві сторони, особливо радикальні кола, мали 

право твердити про перемогу своєї лінії. Сили в конфлікті були не в нашу 

шарашну користь, тому серйозніші з нас з нагоди цієї згадали дуже гнучку 
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і дійову формулу мирного співіснування і про мир взагалі як самодостатню 

цінність, дарма що класові суперечності міцніють. 

 Мій друг Мічман справляє враження спрацьованого робота старшого 

покоління. Батареї поки що мають енергію – контрольні очка що 

блимають. Мічман поки що дає план, одержує сяку-таку платню і негайно 

здає її на зберігання в горілчані магазини. Чого, чого, а питва в нас 

вистачало завжди, за всіх попередніх суспільних формацій. Нещодавно 

відбулося несподівано скоре перемикання  суспільних фаз, через що 

чимало громадян в тих фазах добряче заплуталося і нахапалося з 
необережності зайчиків. 

 – Ти розумієш, Старий, вчора я їздив з риб’ятами в контору права 

качать – чому такий заробіток мізерний за минулий місяць, ми ж, сам 

знаєш, з поту не висихали, ішачили без перекурів. Так баба Ліда (главбух) 

зашипіла до нас гадюкою підколодною : «Ви голосували за самостійну, 

тож маєте те, що маєте». Ні, ти розумієш? От стерво! Ти там, Старий, 

бігаєш до Руху, всі про це говорять, – може замовив би за нас слово. Як 

треба буде, підемо на бюрократів з ломаками... Троячку до получки... Я 

верну, ей же ей, верну... 

 Позики Мічман вертає пунктуально, але дякувати не вміє. Окремі 
узвичаєні статті побуту втратили в його розумінні логіку. Навіщо, скажіть, 

застеляти вранці постіль, коли ввечері однаково треба стелитися до сну? 

Навіщо сміття викидати в урну, коли вікно ближче та й взагалі навіщо 

прибирати, замітати, вилизувати, коли клятий бруд і сміття однаково 

наберуться, скільки б їх не прибирав? Під ліжком у Мічмана цілий арсенал 

непотребу: порожні пляшки, сліди мокрот, сечі, недопалки, сірникові 
коробки, шматки газети «Чорноморська комуна», яку Мічмана краде у 

червоному куті й зуживає на різні побутові потреби. 

 Особистих речей у Мічмана обмаль, тільки доконечні, без них 

людині сучасній вже нікуди: єдиний поношений костюм, одна єдина 

брудна, невідомо коли прана сорочка, знаменита на цілий блощичник 

агресивно – строката краватка та ще темні захисні окуляри для солідності, 
можливо і для маскування «неруської» форми обличчя. Ні сім’ї, і житла, ні 
здоров’я. Ні минулого, ні майбутнього. Суспільству на нього байдуже, 

суспільством він уже списаний, його терплять лише в нашому «Шаразі», 

поки він працює, поки не сіли остаточно батареї. Сядуть батареї, перестане 

Мічман працювати, тоді перестане існувати. Отоді Мічмана безцеремонно 

викинуть з «Шараги», якщо вона доти ще існуватиме, просто за борт, і там, 

за бортом, він ще деякий час борсатиметься, бомжуватиме – він досить 

жилавий, витривалий, а потім відомо що: каменем піде на самісіньке дно 

без вороття, тільки бульбашки підуть на поверхню. 
 Будь-які свята, релігійні і державні, старі і нові, для блощичних 

туземців – свята подвійні. Цілоденно і цілонічно триває галаслива забава. 

Щосуботи, якщо субота неробоча, о годині приблизно дванадцятій, коли 
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гуртожиток за довгий тиждень сяк-так виспиться, просип настає раптово. 

Тоді й починається. Спочатку змагаються в метушні посланці – носії з 
повними сітками пляшок і пакетів з перекускою. На повну потугу 

озиваються хрипкі зроду програвачі, транзистори і телевізори. Гучнішають 

з кожною хвилею голоси. Думки чимдалі висловлюються на тонах вищих, і 
так цілий день. Наступної ночі, з суботи на неділю, блощичник з гори до 

низу гуде. З перепою одні впадають у лють, бешкетують, б’ються, іноді 
підлога і сходи рясно скроплені кров’ю, трощать усе, що можна 

потрощити. Інші навпаки, впадають у меланхолію, туга пробивається 

назовні у вигляді вокальних вправ, дуже приблизно схожих до співу. 

Алкаші-східняки переважно горлають «Вихаділа на берег Катюша», а 

алкашні-західняки виють про Україну - неньку, котра купається у крові, 
патріотизм і тут дається знати. 

 Блощичник наш стоїть у центрі величезного масиву-району на краю 

мільйонного міста, а враження таке, ніби поза гуртожитком давно все 

вимерло, нікого і нічого нема – ні людності, ні влади, ні взагалі біосфери. 

Один одним – наш гуртожиток, населений вибитим з колії робітництвом, 

загублений в океані корабель з потрощеним стерном, а навколо – горілчані 
айсберги – магазини. 

 Я лежу на ліжку, годую собою блощиць і гарячково обмірковую 

важливу для мене справу: як би ото без пригод переночувати цю особливу 

на тижні ніч з неділі на понеділок. Звуковий фон мого лежання і моїх 

медитацій: збуджені горлання, тупотіння по коридору, немов у гуртожитку 

з’явилася отара зубрів, безперервне гримання зліва і справа, іноді тріск 

виважених дверей, дзенькіт розбитих шиб, співи або дикий рик: 

 – Гей, люди, де ви, так вашу мать, куди ви заподілися!!! 

 – Крові хочеться, крові! 
 – Колька, открой! Це я, Вітька. Открой, Колька! Колька, открой! 

Колька, открой! – десь так півдня п’яний Вітька добувається до свого кента 

Кольки, гримає в двері і верещить на цілий четвертий поверх. – Колька, 

открой! Колька, открой! 

 Чути – відчинились сусідні двері і хтось каже: 

 – Твій Колька, чувак, живе поверхом нижче. 

 – А ти хто такой?! Іді ти на три букви! – без тебе розберусь! 

Зав'язалася цікава розмова на тему, де, на якому поверсі живе Колька. Я 

вдаю п’яного по саму зав’язку, аби недоречною тверезістю не привернути 

до себе причіпливої хмільної уваги. Я, до вашого відома, також п’яний і 
тому за звичаєм у дошку п’яних лежу собі пластом на ліжку і нікого не 

займаю, а ви всі разом забирайтеся під три чорти. Але п'яний я без пиття. 

 Наші славні предки в сивусі топили злидні тисячолітньої кріпаччини. 

А що ж, цікаво, ми, люди, з суміжжя двох тисячоліть знаходимо в 

алкоголі? Негативна національна традиція чи закономірність переходової 
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доби. У нас, в Україні, до слова, чи не забагато у всьому переходовості, 
бракує натомість залізної сталості, своєї, української. 
 Нараз з тріском відскакують від рами двері кубрика, – вкотре за 

суботу і неділю. І як вони витримують це божевільне навантаження, бідні 
двері? Двері дверми – як витримую я? В освітленому з коридора дверному 

отворові, похитуючись, постає у всій своїй п’яній красі друг мій Мічман. 

Він невміло простягає руку і довго навпомацки шукає на стіні вмикач. 

Супроводжує Мічмана тільки йому одному властивий запах – суміш поту, 

перегару і сечі. 
 –Я п'яний... Я п’яний... Я... – каже Мічман ніби вибачливо, але 

воднораз гордо, з викликом, і робить від порога крок у кубрик. Я не встиг 
навіть роздивитись, як він падав, – бачу лишень: товариш Мічман уже 

лежить на підлозі, з розплющеного носа скапує йому кров. 

 Колишній моряк мічман не звик пасувати перед бурями і 
хитавицями. Тому, гепнувшись сп’яна на палубу, одразу починає вставати. 

Найперше став рачки , потім звівся на розставлені якнайширше ноги. 

Палуба продовжувала під ногами загрозливо коливатись. Ще один 

небезпечний віраж по кубрику, і Мічман падає на ліжко, не своє, звичайно 

ж. 

 – Я п’яний... Я п’яний... Я п’яний, – твердить Мічман, ніби для того, 

щоб ніхто не припустився помилки і не полічив його ненароком за 

тверезого. 

Або ще тому, що пияк в його уяві звучало досить гордо, на відміну від 

поняття тверезий. 

 Після кількох невдалих спроб він усе ж дістається власного ліжка й 

без особливого успіху заходжується роздягатись, спохвату мабуть 

забувши, що заняття це марне, що вранці однаково доведеться одягатися 

знову. 

 – Власне кажучи, кому яке діло до того, п’ю  я чи не п’ю! - бубонить 

часом Мічман до тумбочки, а мені чомусь здається: має він на увазі мою 

злочинну нехіть до алкоголю 

 Уже б і лягати можна. Як на те сечовий міхур, переобтяжений 

надлишками рідини, подає в з’аморфнілий мозок сигнал за сигналом. Не 

гаючи часу, Мічман з натугою спинається на ноги, повертається, 

похитуючись, до тумбочки, з насолодою дає волю сечі... 
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   Відомості про автора  
 

 Леонюк Володимир Гнатович нар. 16.08.1932р в с. Критишин 

Іванівського р-ну Берестейської обл., Білорусь. 

 З селянської родини з Берестейщини – української етнографічної 
території, де збройне підпілля УПА трималося до 50-х рр. Про свою 

юність Леонюк написав: 

 «На власні очі кожен з нас, молодих і наймолодших, бачив, як боро-

лись до останньої кулі і як умирали українські повстанці. Нас, учнів се-

редньої школи в Янові на Берестейщині, регулярно водили всією школою на 

помпезні похорони функціонерів МВС і КДБ, загиблих у боях з українськими 

повстанцями. Уже зі власної волі ходили учні дивитись на понівечені тіла 

повстанців, виставлені на пострах і жаль цивільному населенню на 

відкритому дворі районного КДБ. Ці видовища в молодих душах 

породжували не стільки паніку, скільки бажання якось продовжувати 

справу полеглих патріотів». 

 1946р. батько Володимира відмовився стати агентом МВС. Сім'ю 

визнали куркульською, наклали грабіжницькі податки. 

 За пропаганду українства, ідеї єдності Берестейщини з Україною, за 

симпатії до повстанського руху десятикласник Володимир був 

заарештований прямо зі шкільної парти і засуджений 1952р. Військовим 

трибуналом військ МВС Пінської обл. за ст.ст. 70, 72 «б» Карного кодексу 

БРСР за звинуваченням у «зраді батьківщини» і «антирадянській агітації» 

до позбавлення волі строком на 25 р. Доказом «злочину» були шкільні 
записи українською мовою, а ще незалежний характер. Сім'я вислана в 

Голодний Степ (Казахстан). 

 Леонюк карався в таборах у м. Інта Комі АРСР. Працював на 

вугільних копальнях. Завжди був у вирі українського бунтарства. Під той 

час у найбільших таборах Мінлагу – на 1,3 і 6-му – зав'язався гурт 

українців – колишніх підпільників, військовослужбовців, студентів, учнів 

шкіл, який через молодий вік напівжартома називали «студентським 

братством». Попри поразку повстанського руху, невтішні вісті з дому, 

брутальний режим, холод і голод у зонах, юнаки ні на мить не сумнівалися 

в слушності ідеї незалежності. Відстоювали право одержувати українські 
книжки та пресу (доти українське друковане слово в таборах 

беззастережно вилучалось). Відвойовані книжкові надходження сприяли 

духовному окриленню багатьох уражених задавненою депресією в'язнів. 

Дехто зі «студентів» у вільний від роботи час викладав спраглим на знання 

землякам окремі предмети за програмою середньої школи. 
 Коли в таборах почали видавати хоч мізерну платню, «студенти» 

збирали внески у фонд допомоги хворим в'язням. Скоро всі фінансові 
операції в концтаборах були переведені на безготівковий розрахунок, але 

взаємодопомога здійснювалася в формі збирання продуктів, одягу. 
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Володимир також брав участь у самообороні – боротьбі з грабежами з боку 

кримінального елемента. 

 Улітку 1955 р. на 2-му відділенні, де перебував Леонюк, конвоїр 

автоматною чергою зі сторожової вежі поранив двох в'язнів – Гузаревича і 
Левданського. За ініціативою «студентства» на знак протесту другий табір 

застрайкував. Управління «Мінлагу», стягуючи до зони додаткову 

військову охорону, пішло одночасно на задоволення головних вимог 
страйкарів, а згодом півтабору вивело на вільне поселення. 
 1956 р. Володимир брав участь у підготовці втечі з табору одного з 
керівників націоналістичного підпілля. Того ж року за постановою Комісії 
ПВР СРСР Леонюк  був достроково звільнений від відбуття покарання. 

Йому, однак, було заборонено покидати Інту. 1957 р. Володимир 

одружився з Іриною Кулик, родом з с. Містки Пустомитівського р-ну 

Львівської обл., звільненою з заслання. 
 У спілкуванні  В.Леонюка з Б. Христиничем виникла ідея створити 

підпільну організацію, яка б продовжила справу ОУН. В'язні усвідом-

лювали, що в умовах переможної вакханалії КГБ, з одного боку, і 
суспільної депресії, з другого, боротьба за ідею незалежності має 

здійснюватися уже іншими методами. Усвідомлювали потребу ор-

ганізованості, об'єднання зусиль у національному масштабі. 
 Перші збори ініціаторів відбулися в березні 1956. Нічого не про-

токолювалося, усе грунтувалося на глибокій довірі та конспірації, як це 

прийнято в підпільній роботі. Молоді підпільники, у т. ч.Леонюк,  

наполягали на негайному відновленні боротьби ОУН. Старші застерігали: 

не можна самочинно створювати організацію без дозволу Проводу ОУН в 

Україні. Програмою і статутом передбачалося, що частина членів 

організації після звільнення розійдеться по всій Україні, інша змушена 

буде залишитися на північному Уралі.  
 Установчі збори відбулися в кінці травня чи на початку червня 

1956р., де були В.Леонюк, Я. Гасюк, Б. Христинич, В. Затварський, Я. Ко-

билецький, Я. Жуковський, П. Клим'юк, В. Слив'як – 8 осіб. Вони склали 

присягу, схвалили програму і статут організації під назвою «Об'єднання». 

Провідником її обрали Я. Гасюка. Леонюк був призначений заступником 

Провідника, він увійшов до Керівного Осередку. 
 «Об'єднання» вважало своїм непримиренним ворогом КПРС і 
вирішило провадити активну боротьбу проти неї, як правило, 

пропагандивно-викривальними методами.   
 Друга мета – злити в єдине ціле революційний елемент як на Україні, 
так і поза її межами; сприяти масовому поверненню в Україну звільнених 

в'язнів та засланців; підносити національну свідомість молоді, вникати в 

усі суспільні структури (робітничі, профспілкові, спортивні), а членів 

організації виховувати в дусі дисципліни, карності та глибокої конспірації, 
в дусі «всеготовності до вирішального моменту». 
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 В.Г.Леонюк ще в 1956 р. розробив шифр для використання в листах. 

Придбали друкарську машинку. Викликали з України недавно звільненого 

талановитого друкаря В. Бучковського. Справу організації друку взяв на 

себе Леонюк, про що свідчить Б. Христинич: «Протягом всього періоду 

діяльності «Об'єднання» він був мотором нашої організації. І пуск 

машинописних збірників, і обладнання друкарні, і виготовлення та 

розповсюдження листівок, – все це значною мірою результат його 

зусиль». Друкарня почала друкувати листівки масовим тиражем.
 Вони 

розповсюджувалися в Кіровоградській, Полтавській, Рівненській областях. 

Виникла потреба перемістити друкарню в Україну. Влітку 1958 р. 

Володимир їздив у цій справі до Львова. 
 У співавторстві з В. Бучковським 1957 р. В.Леонюк склав 

«Інструкцію про правила конспірації при розповсюдженні революційної 
літератури», листівки «Українська молоде!», «Колгоспнику!», «Що таке 

радянська влада?». Він є автором листівки «Карпати обвинувачують», 

редагував листівки «40 років Жовтневого перевороту», «Чи ти бачиш...» і 
«Громадянине!». Леонюк – головний упорядник і автор збірника 

«Відгомін» (1958 р.).  

 На початку 1959 р. в Україні почалися арешти членів «Об'єнання». 

 КГБ надавав справі «Об'єднання» особливої ваги. Влітку 1959 

основний актив і вже зібраний був на вул. Володимирській, 33, в Києві. 
Справа велася під патронатом самого Голови КГБ при РМ УРСР В. 

Нікітченка. Провадили її досвідчені в антиукраїнських справах кагебісти 

майор Каліко, підполковники Гузєєв, Шєвцов,Іонов, полковники 

Пивоварець, Защітін. 

 10.10.1960 р. Верховний Суд УРСР констатував, що фактичним 

організатором «Об'єднання» був самеЛеонюк. За вироком В.Леонюк і Я. 

Гасюк дістали по 12 р., Б. Христинич – 10, В. Затварський – 8, Я. 

Кобилецький – 5 р. ув'язпення.  

 Покарання Володимир Гнатович відбував у таборах Мордовії, 
зокрема, на 7-й зоні у Сосновці Зубово-Полянського р-ну. Спілкувався з 
новим поколінням політв'язнів – шістдесятниками, але основним його 

заняттям у неробочий час було збирання і вивчення літератури про рідну 

Берестейщину. Друзі називали його «лаґерним академіком». Звільнився у 

липні 1971 р.  

 Леонюк  приїхав до дружини Ірини в с. Тернопілля Миколаївського 

р-ну Львівської обл. Опублікував низку статей та інтерв'ю про діяльність 

«Об'єднання». Але найвагомішим його творчим здобутком є 

фундаментальна праця «Словник Берестейщини» (І том вийшов друком 

1996 р., т. II — 2010), де зібрано матеріали з історії Берестейщини, яка 

розглядається в контексті загальноукраїнської історії. Цей твір є 

результатом подвижницької праці вченого і патріота впродовж усього його 

життя. Володимир Гнатович передав кілька десятків примірників 
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«Словника» в бібліотеки Берестейщини, але влада Білорусі заборонила 

його на своїй території як «націоналістичний». Леонюк  підтримує зв'язки з 
українцями Берестейщини – своїми земляками. Реабілітований 1992 р. 

 

         Василь Овсієнко 
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