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РЕПОРТАЖ З ПАЩІ КОНВОЙНОГО ПСА
Конвойний пес.
Його кличка – Цивіль.
Той, двоногий, що при ньому, хвалиться:
– Даже если не укусит, а так насядет, пищать будешь – сто четыре
килограмма весит.
Лапа, як мій кулак.
Довгий рожевий язик з хекаючої роззявленої пащі. І гостряки міцних
іклів.
Розумна собача морда.
І собача натура: незаперечна відданість хазяїнові.
А хазяїн вчить пса недоброго – полювання на людей. На таких, як
сам. А найчастіше – кращих за хазяїна людей. І коли цей Цивіль візьме
мене за горлянку, то не його вина. Винен двоногий, що при ньому, і тих,
хто цього двоногого навчив ненависті й дозволив цькувати людей.
Та за порядком.
6 серпня 1980
На роботі мене покликали до головного інженера. Зайшов. Там сиділи кілька наших виконробів та працівників «Міжколгоспбуду». Серед них
начальник районного відділення КГБ Василь Балабанов.
– Ви мене знаєте? – запитав мене.
– Звичайно, знаю, – відповів я. А в голові відразу стало прокручуватись: «Чого б то він тут?»
– Звідки ви мене знаєте? – допитується.
– З вашого виступу на райпартактиві.
Пригадалось, як він у Будинку культури виступав перед районним активом, куди послали й мене, бо ні К. Добровольського, ні В. Луценка не
було на той час на місці. І от саме тоді виступав В. Балабанов з напученням, як то підступно діє іноземна пропаганда і особливо звертає увагу на
молодь, щоб збити її з пантелику, звернути з дороги до щасливого комуністичного майбутнього. І навіть приклади наводив, як наші героїчні та мудрі чекісти-людинолюбці борються за молоді душі наших дітей. З цих
прикладів запам’ятався навіки один, найбільш яскравий. Студент Жито4

мирського педінституту (навіть прізвище його назвав) взяв у бібліотеці
інституту том «безсмертних» творів Леніна і коли повернув його, «бдітельная» бібліотекарка помітила на полях книги нотатки, зроблені рукою студента. Нотатки ідейно бездоганній бібліотекарці видались крамольними.
Було донесено, куди слід. Зі студентом проведено відповідну роботу чекістами. Він визнав свої гріхи. І з ним вчинили в дусі комуністичної та чекістської гуманності – вигнали з інституту. Кого посмів критикувати? В чиєму вченні почав сумніватись? Хіба це не антирадянщина? Не вплив пропаганди догниваючого західного капіталізму?
А я тоді ще подумав: значить і бібліотекарів уже перевербували на
своїх донощиків.
То оце я так знав В. Балабанова.
Чув ще, ніби він учителював у середній школі № 1, тут, у Коростишеві. Ніби малювання викладав. Художник, бач.
Ото й усе моє знайомство з Балабановим.
А оце він переді мною.
– Вам потрібно зараз проїхати на деякий час зі мною.
– Як треба, то їдьмо.
Звичайна сіра «Волга». Безсловесний, ніби німий, шофер. Сідаю й
гадаю: що за чортівщина? Куди мене везе? В голові, як у зіпсутому телевізорі, пролітають кадри, але на жодному не може зупинитись увага. Не
відчуваю нічого, що могло б мене насторожити.
Доїхали до міліції. Коло чергового в міліції чимало якихось людей.
Балабанов веде мене на свою половину, де розташований КГБ. Заводить
до кімнати. Там сидять кілька чоловік. На чолі стола насуплений кучерявий кремезень з сивиною в кучерях.
– Я заступник начальника слідчого відділу КГБ по Житомирській області, майор Ярошенко, – відрекомендувався сивий.
– Дуже приємно.
І почав так зверхньо, «по-барски», ніби наслідуючи когось, свою нудну бесіду. Про моє минуле, про невдячність якусь і комусь, про Юрія Залету.
Юрій Залета. Тут уже думка моя зачепилась за це ім’я. Юрія арештували недавно. Говорили, дружина його здала. Про це багато ходило чуток
по району. Я знав Юрія Залету. Познайомились з ним у редакції районки.
Він уже мав першу книжку своїх оповідань. Одну подарував мені з автографом. Разів три ночував у мене, коли приїжджав із Києва пізно й не заставав останнього автобуса додому на Студеницю. За що його арештували
– не знаю. А по місту чутки та плітки вже летять неймовірні.
Але при чім я до Залети?
Ярошенко після недовгої моралі заявляє, що є санкція прокурора на
трус у моїй квартирі, а тому зараз їдемо до мене робити той трус.
5

Виходимо. У коридорі коло чергового міліції до нас приєднуються
М. Дячков і Б. Петрівський. Це свідки, «понятые».
Сідаємо в дві машини. Голова всім – Ярошенко. З ним якийсь явно
канцелярський тип з блідим лицем людини, що рідко буває на сонці, і такою ж невиразною фізіономією. Сідають М. Дячков, Б. Петрівський і дві
безсловесні фігури, молоді, треновані. Зразу видно – шмональщики, шукачі й винюхувачі. І я з Балабановим. Ціла бригада – вісім чоловік.
Вся ця зграя вилазить з машини коло хати. Сусіди виглядають з вікон на тих гостей.
Ввалюються до квартири.
Командує всім Ярошенко.
Перше, що зробив Балабанов, зняв трубку телефону, подзвонив і сказав:
– Зіна, ми тут. Якщо щось треба, дзвони сюди.
Ясно. Телефон мій «на гачку». В будь-який момент його можуть слухати наші славні чекісти.
Отой вицвілий конторщик з самовдоволеним виглядом і байдужою
міною на обличчі виявляється старшим слідчим обласного управління
КГБ капітаном Володимиром Обельченком.
Пред’являють ордер на обшук, підписаний обласним прокурором
В. Жиляєвим.
У ордері зазначено, що обшук проводиться «с целью отыскания и
изъятия документов клеветнического и антисоветского содержания, принадлежащих Залете Юрию Ивановичу».
Знаю, що це липа, провокація, лише привід.
Шукають не Залетині рукописи, а мої.
Я вже давно бачу, як навколо мене увивається різний мотлох людський, стукачі та сексоти.
Приступають до діла безсловесні молодики.
Обнюхують методично туалет, гардеробну комірчину, ванну, кухню.
Не минають лоджій.
Не спускають очей з мене ті німі шмональщики.
Приходять Марійка й Галинка. Бачу їх перелякані очі, повні запитань
до мене, болю й тривоги. Заспокоюю їх.
А сам спокійний. Згадав свій досвід і поради бувалих політв’язнів ще
з 1950 року. Якщо хочеш вистояти й перемогти своїх катюг, то ні в якому
разі з першої хвилини не вважай їх друзями чи просто добрими людьми, а
стався до них, як до смертельних ворогів.
Буде легше дихати й говорити. Будеш вище морально від них. Бо вони таки знають, що творять зло, несправедливість. І коли їм про це гово-
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риш прямо, не стаєш на коліна, вони хоч і лютують, і мстять, але в душі
своїй підлій відчувають свою ницість і нікчемність.
Обмацують своїми злочинними руками дитячі та жіночі сорочки,
спіднички. Вивертають кишені пальт, піджаків, штанів. Ніби в дитячій
сорочині я міг ховати рукописи Залети.
Приглядаюсь до учасників великого шмону.
М. Дячков уже пенсіонер. Добре знаю його. До пенсії директорствував на різних підприємствах. Старий чекіст. Здається, підполковник запасу. Особливою славою, доброю чи недоброю, в простого робочого люду
не користався.
Б. Петрівський відає кадрами на заводі «Електроприлад», де працює моя дружина. Раніше також працював кадровиком у ПМК. Я ніколи з
ним не зустрічався. Але багато чув про нього поганого. Не давав законних
відпусток на навчальні сесії заочникам, доносив на людей, поводив себе з ними, як хам. Зараз бачу, що це дійсно хам, але, як то мовлять, «застенчивый хам». Грубить з кривою усмішкою.
Це поняті.
А от високе гебістське начальство.
Майор Микола Ярошенко в чужій хаті відчуває себе не злодієм, а господарем. Порожні очі садиста і самовпевненість божка, над яким нема
жодної влади. Високий лоб під кучерявим чубом, за яким стандартна пустота марксо-ленінської теорії класового людиноненависництва. Такі люди
завжди страшні.
А на нашого Василя Балабанова жаль дивитись. Хоче показати свою
людяність, але кожну його фразу грубо обриває Ярошенко. Мов нерозумного якогось хлопчака.
А тим часом безсловесні роботи працюють.
Перетрясли дитячу спальню. Перейшли до моєї спальні, кабінету й
бібліотеки в одній кімнаті. Кожну книжку переглядають, перетрясають.
І от, нарешті, в шафі внизу натрапили на мої щоденники за цілі 25 років.
Писав їх ще в Озерлазі, пройшли Луб’янку деякі. Їх у мене не відібрали
при переслідстві, а тут потрапили в надійні лапи.
Як хижо загорілись очі в Ярошенка й Обельченка! А очі безсловесних шмональщиків заструменіли професійною радістю: таки щось знайшли!
Знайдені 46 зошитів з переможними мінами несуть до великої кімнати, де слідчий Обельченко зайнявся своєю роботою. Поняті Дячков і Петрівський підбирають щоденники за хронологією.
Пішла робота.
А німі роботи працюють далі.
Насувається ніч.
7

Записано до протоколу всі 46 знайдених зошитів. А книг та паперів
ще ціле море. Радяться. Вирішили опечатати кімнату на ніч. Шмон продовжити завтра. О 22-ій зібрались і поїхали.
Приїхав Данчик. Мовчить. Але бачу, як він тяжко переживає. Марійка з Галинкою плачуть.
Я заспокоюю.
І затято мовчу.
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7 серпня 1980
Зранку був на роботі. Всі навколо мене ходять, наче коло прокаженого. Переважно мовчать.
Вчорашні мої гості прибули коло обіду. За мною приїхав
В. Балабанов. Знову їдемо до відділення КГБ, де вже всі шмональщики
готові.
О 13.20 ми вже в моїй хаті.
Всі обнюхують вчорашню печатку.
Печатка ціла.
Відкривають кімнату, продовжують шмон.
На цей раз забрали книгу, в якій я реєстрував одержані листи від своїх адресатів, і свої, писані до когось. Книга ця служила мені за адресний
довідник, де були поштові індекси та адреси моїх друзів.
Дурному зрозуміло, що адресата, листування якого хотілося б зберегти в таємниці, ні я, ні хтось інший сюди не запише. Бо хто-хто, а я добре
знаю систему тотального шпигування наших рідних органів за всіма, хто
хоч трохи чимось виділяється в своєму середовищі.
У компартії та її мечоносця КГБ нема нічого святого. Вони плюють
на всі закони, хоч ті закони ними ж і писані. Вони підслуховують усі телефонні розмови, які хочуть, кого хочуть і коли хочуть. Вони цензурують
листування всіх громадян, які їх цікавлять. Необмежено. Без будь-яких
санкцій. Та що та прокурорська санкція для них? Прокурори самі їх бояться. І дадуть ту санкцію хоч переднім, хоч заднім числом. Перед ними
відкриті всі двері, всі сейфи. Ніхто не сміє їм щось заперечити. Бо терором і страхом вони вбили в людях усе – совість, честь, гонор, гідність.
Вони виховали «гомо совєтікуса», безсловесного, покірного їм раба, совка, сіру посередність «як усі». Вони розвели в країні свою махновщину,
беззаконня, утвердили свавілля, щоб панувати. Я це прекрасно знав уже
більше трьох десятків років до цього дня, ще з далекого 1945-го.
Тому я не міг ніде допустити, щоб у моїх щоденниках, записниках чи
інших паперах було названо ім’я порядної людини в ситуації, яка могла б
їй зашкодити. Але цей список дуже потрібний їм, чекістам. З десятка-двох
імен завжди знайдеться хтось, кого можна шантажувати, щоб вибити з
нього хоч які-небудь свідчення проти мене. Бо люди, як дерева в лісі, всі
різні. Не всі серед них витривалі, не всі й чесні. Всякі є.
Серед записників особливу увагу М. Ярошенка привернув той, де було записано прізвище покійного начальника КГБ області І. Марченка.
– З якою ціллю тобі Марченко був потрібний? – допитувався.
– А з ніякою. Допитайте його. До речі, там є не тільки ваш Марченко, а й інші чини області.
Замовк. Відклав записник до «арештованих».
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Серед паперів знайшовся блокнот ще часів тих, коли я відбував на
Чуні свій перший, сталінський, строк. До блокнота я записував власні вірші, пісні, переклади. Цей блокнот пройшов шмони в концтаборі, під час
етапу з Чуни до Москви, і Луб’янку до мого звільнення. А тут не минув
«бдітєльного» ока Ярошенка. В одному з переписаних тут віршів є рядки:
«Моя Україна – не молот і серп,/ Не служка червоного хана./ Вона не
схиляла коліна ні раз/ В кривавій визволення валці./ Моя Україна – Петлюри наказ/ І клич бойовий Коновальця».
М. Ярошенко перечитує ці рядки, передає блокнот Б. Петрівському з
іронічним усміхом:
– Хороші вірші.
Той читає, розгублено кліпає холуйськими віями й мовчки киває головою.
В цей час лунає дзвінок. Один з безсловесних відчиняє хату, бо мені
й моїм домашнім цього не дозволяють. До хати залітає головний інженер
нашої фірми Леонід Мартинчук. І з порога, якось театрально-піднесено та
голосно кричить:
– Мефодій Іванович, вам лист!
Ця театральність насторожує. Знаю, що Л. Мартинчук – їхня людина.
Беру конверт. Зворотня адреса незнайома, житомирська, підпис неразбірливий. Розкриваю лист. Поруч Ярошенко й Балабанов аж шиї повитягали,
так приглядаються до виразу мого обличчя. Почерк незнайомий. Підпис –
Залета.
Віддаю листа Ярошенкові:
– Сподівався усього. Але такої провокації, такої фальшивки не сподівався, – кажу йому.
– Ну, почему фальшивка, – мимрить той, спершу не зміркувавши, як
реагувати.
– Та тому, що з тюрми листів не пишуть. Особливо ті, хто під слідством. Неможливо навіть записку винести. Це ж не в ЮАР і не в Чилі.
– Ну, з нашої тюрми що хоч можуть винести!
Ніби самі читають свого листа. Долучають до «арештованих» паперів. І так до вечора.
О 19.10 закінчили шмон.
Поїхали.
У хаті – як після ординського погрому.
Книжки, папери розкидані по ліжку, столі, підлозі.
Прибираємо з Марійкою.
Вона й Галинка плачуть.
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8 серпня 1980
За мною на роботу приїхали рано «Волгою» обласного КГБ. По дорозі заїхали на «Електроприлад», забрали з роботи й Марійку. Повезли
обох в Житомир. На вулицю Паризької Комуни. В добре відому фірму.
Марійку допитував окремо лейтенант Громовий. Прізвище не відповідає статурі. Бо сам невеликий, миршавий і зелений. Видно, щойно з вищого учбового закладу. Стажується на людській неправді. Нічого собі роботу вибрав.
Мене ж допитує той же капітан Обельченко. Анкетні дані, попередження про відповідальність за неправдиві показання, про намір опублікувати свої щоденники.
Кабінет постійно повен роззявляк. Ідуть та й ідуть подивитись на такого небезпечного злочинця. Ніби нема в них іншої роботи. І всіх дуже
цікавить, чи давав я кому читати свій щоденник. Чи не мав наміру його
опублікувати. Мені це стає огидним.
Невже тут усі такі барани, що сам факт ведення щоденника їх так дивує? Невже тут усі такі дикуни? Особливо набрид якийсь підполковник.
– Не вірю, що не давав нікому читати. Хоч би жінці.
– По-перше, я з вами кіз не пас, що ви мені «тикаєте», товаришу підполковник, а по-друге, невже ви такі невігласи, що не знаєте, що таке щоденник, що він є ознакою не безкультур’я і документом для звинувачення
не може бути?
– Ну, бачите, – перейшов він на «ви», – я теж веду щоденник. Але не
такий. Я не пишу там антирадянщини.
– А занотовуєте, скільки грошей дали жінці, скільки здачі принесла
вона вам, скільки чого з’їли за день?
– Ну, не це, але побутові деталі, про дітей...
– І приносите сюди, в управління, даєте читати своїм співслужбовцям?
– Ні, звичайно, ні!
– То чого ж мені задаєте такі дурні запитання?
Підполковник умовк. Зник з кабінету.
Під час цієї суперечки з’явився Балабанов. Чув нашу розмову. Коли
підполковник щез, він сказав мені, що Марійку вже відпустили. І ображеним голосом повів:
– Я також у обиді на вас, Мефодію Івановичу. Я хоч і недавно в органах, але вважаю себе бійцем цієї когорти. А ви писали, що руки чекістів
по лікті в крові.
– Погано читали, Василю Олександровичу, – відрізав я, – бо писав не
по лікті, а по плечі.
Балабанов замовк.
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Мене тримають майже до вечора.
Приїхав додому. Марійка зітхає полегшено:
– Я думала, що вже не вернешся.
9 серпня – 10 вересня 1980
Готуюсь до арешту. Щодень чекаю виклику. Взяв відпустку. Розрахувався з «Міжколгоспбудом», щоб не бути винним. Фарбуємо підлогу.
Дістав шкло засклити лоджію. Забрав гроші з ощадкнижки. Щоб були на
руках у сім’ї.
Та найбільший клопіт – Данчикове весілля. Домовились, що воно
відбудеться 21 вересня. Готувались. Список запрошених склали, щоб не
забути хоч найближчих родичів. Забрали список. Будуть усіх допитувати.
Знаю їхню натуру чекістську: арештують десь перед самим весіллям.
Щоб зламати, заставити просити їх, принижуватись. Це їхній катівський
метод. Це їхні нелюдські звичаї. Це їхнє справжнє лице.
Та не вийде. Не попрошусь нізащо. Не таких пережив.
До мене приходять люди. Розповідають. Приїжджав до них «отой сивий,
кучерявий». Казав на вас різні нісенітниці, читав з писульки, ніби ви писали в якомусь зошиті, що хочете побити моїх дітей.
Знайомий почерк. Я вже це проходив. Це називається просто шантажем. Низькопробним.
А от уже доходять чутки, що я при німцях служив у поліції та вбивав
радянських людей.
Інша чутка: я ходив по місту і труїв криниці.
Ще чутка: мене піймали в лісі на сосні з радіопередавачем. Передавав щось в Америку.
Все, як по писаному, в дусі КГБ. Є в них спеціалісти по плітках, що
створюють «общественное мнение».
Та й це я вже проходив. Ще за Сталіна.
Якось зателефонував мені Балабанов. Сказав, що мене викликають
завтра на 10-у годину в Житомир у КГБ.
Поїхав.
Заходжу до приймальні по вулиці Паризької Комуни.
Підходить черговий, питає, з якою справою.
Сказав чекати. Сиджу.
До приймальні заходять люди. Черговий кудись телефонує, приходять офіцери в цивільному одязі, щось розмовляють, беруть якісь папери
й ідуть.
Приходять після тих нові.
Контора працює.
Нарешті прийшли й за мною.
Привели в знайомий кабінет до Обельченка.
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Допит триває до обіду.
Обельченко відпускає мене на обід. Пропонує гроші. «Є, – каже,
– такий у нас фонд». Відмовляюсь.
На виході з вулиці Паризької Комуни біля огорожі бульвару стоїть
Василь Лінивий, редактор нашої районки.
Вітаємось.
– Чого тут стоїте? – питаю.
– Та от жду одного чоловіка, обідати підемо. Може, й ти з нами підеш? У мене ось є пляшка, – показує на кишеню. – На двох багато буде.
– А з ким це обідати думаєте?
– З Матящуком. Ходімо, бо справді на двох багато буде.
Я відмовився, пішов собі один обідати до павільйону на Московській,
коло дитячого універмагу.
Прийшов з обіду раніше Обельченка. Мене посадили в коридорі в
якійсь порожній кімнатці. Поки чекав, помітив, що прошмигнув сюди й
В. Лінивий. Стало зрозуміло, на який обід мене кликав.
Поки тривав мій допит, до кабінету все забігали слідчі, телефонували, говорили з Обельченком, чи не порадить їм вільного кабінету, де б
можна було допитати свідка.
Поруч з нашим кабінетом допитували Юрія Залету.
Я зрозумів, що мова йде про В. Лінивого. Ніяк не могли знайти йому
місця написати донос. Але, нарешті, десь знайшли в якомусь начальницькому кабінеті.
Допит у Обельченка давно закінчено. Але він не відпускає мене. Каже, що начальство хоче бачити мене, та щось нема того начальства.
Час од часу телефонує. Все нема.
Нарешті начальство з’явилось.
Ідемо до нього.
Перед кабінетом великий бюст «залізного Фелікса», батька когорти
чекістів.
Заходимо. Я тримаю руки за спиною. Вітаюсь. За столом сидить
якесь начальство. Поруч, коло широкого вікна, на якійсь лаві розсівся
Ярошенко.
– О, дивись, він знає, як арештантам слід ходити! – жартує начальство.
– А хто в нас не знає? Всі вже знають, – відказую йому в тон.
– Сідайте.
– Дякую.
І почалась нудотна психічна обробка.
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– Чого тобі треба? Дали можливість здобути освіту, маєш роботу, маєш квартиру. Чого ще треба?
– Не хлібом єдиним...
Мені зовсім не хочеться з ними говорити. Бачу по мові, що люди ці
недалекі, що закомплексовані на вірності марксизму-ленінізму і рідній
партії, яка дає хліб і посади, що людського в них лишилось мало, якщо
взагалі ще щось лишилось. Тому й слухаю їх упівуха, мовчу собі. Хай поговорять. Я наперед знаю, що вони можуть сказати, ці салтиковські «органчики».
Моє мовчання не до вподоби їм. Вони починають більше «откровенничать».
– Хоч би молодий був, а то вже в літах. На що надієшся? Строк дадуть, то там не санаторій.
– Він думає два віки прожити, – це Ярошенко. – Він хоче, щоб його
під номером похоронили.
– Як вас зрозуміти? – питаю.
– У лагері, коли вмирає ув’язнений, то йому на могилі не хрест, а
номер ставлять, – пояснив Ярошенко.
Я скипів.
– Знаєте, мені в 1950 році на Луб’янці також таке обіцяли. Та ті, що
обіцяли, давно згнили, а я ще досі живу, слава Богу.
У Ярошенка аж губи засмикались від злості.
А начальство веде далі.
– Гляди, він навіть читав лекції в районній партійній школі! Подумать только: государственный преступник читает лекции районному начальству! Какой позор!
– Я не просився читати ті лекції.
– Так ти ж друкувався в партійній пресі!
– Більше не буду писати.
– Як не буду? Треба писати!
Не зрозумів, що треба писати. Може, натяк на покаяння? Не вийде.
Ще кілька «порад» і висновок:
– Ідіть, працюйте. Ми вас більше викликати не будемо. Але чекаємо,
що ви добре подумаєте, кого ви збили з пантелику, і прийдете самі про
все чесно розкажете.
Ждіть. Діждетесь. На таку полову я давно вже не клюю.
Мене відпустили вже в сутінках.
Додому приїхав попутними пізно. Дома мене вже не чекали.
Машина Ярошенка вже впадала в око в районі.
Мені часто люди переказують, що отой «сердитий, кучерявий» стояв
коло редакції, обідав з компанією в їдальні, був у селі...
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Телефонують з Києва: що сталось? Викликали, питали.
Репресивна машина працює на повну потужність.
Ради чого? Яка від того користь? І кому?
Добре з такими «ворогами» боротись, що без зброї. Над такими вони
герої. Але чи принесе їм славу оте: за слово – в тюрму?
Дико.
Але не страшно. Будемо боятись – цілий вік нас будуть тримати в
рабстві. Цілий вік осли на людях їздити будуть.
І даремно стараються. Однаково ця система скоро розвалиться.
Жаль, дуже жаль дружини, дітей. Вони досі, крім принижень, нічого
доброго не бачили. А далі – їм будуть мстити. Ці хлопці не прощають своїм жертвам. Та людська гідність і чиста совість будуть тим мірилом, що
оправдає мене в майбутньому. В недалекому майбутньому.
Бо так жити далі неможливо.
Бо так жити далі підло.
Бо наближається для всіх катів Судний день.
11 вересня 1980
Хоч я у відпустці, а не дають спокою.
Сьогодні знову приїхали. З тих, що досі «працювали» наді мною,
М. Ярошенко з В. Балабановим. А слідчий уже інший. Дають ознайомитись з дозволом прокурора зробити ще один шмон – на робочому місці в
«Райміжколгоспбуді» і повторне дома.
Слідчий уже не з КГБ, а з обласної прокуратури. Відрекомендувався:
Шелепа Анатолій Петрович. Порівнюю його з Обельченком. Шелепа видається вищим, лице свіжіше, не таке восково-бліде, очі мають живий
блиск, а не оті якісь прозорі, безбарвні й холодні, як звичайно в чекістів.
Звертає увагу червона шевелюра на голові.
Помічаю, що Шелепа не ходить на задніх лапках перед Ярошенком.
Коли той після обшуку мого стола в робочому кабінеті пропонує обшукати
й всі інші столи моїх співробітників, А. Шелепа каже рішуче – ні.
– Не маємо права. Це порушення санкції.
Ярошенко невдоволенно мружиться. Адже він привик плювати на
якісь там прокурорські санкції. Він робив, що хотів, над ким хотів, бо
відчував себе господарем чужого життя і чужої долі. Перед ним досі всі
тремтіли і всі його забаганки запобігливо виконували. Навперебій старались догодити великому цабе з вулиці Паризької Комуни доносом, наклепом, продажною совістю і догідливістю. А тут якийсь слідчий прокуратури сміє казати:
– Незаконно.
Та плював він на закон!
Але Шелепа настояв на своєму.
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Поняті тепер інші. К. Петровський і О. Кулик, ветерани, партійці, ті,
що все коло райкому крутяться. Словом, свої люди в гебістів.
Приїжджаємо додому.
Віддаю їм щоденник за ці дні, що пройшли після першого великого
шмону.
– А я думав, що він уже ніколи не буде писати щоденників, – криво
посміхається М. Ярошенко.
Не думав. Думав, що я перелякаюсь, стану на коліна, буду проситись
у нього. Не діждеш!
Шмон був недовгим. Порились у книгах, у моєму письмовому столі.
Надибали чернетку мого вірша «О, віку мій у тьмі червоній...»
Забрали.
Після шмону поняті йдуть собі геть.
А мене везуть «Волгою» М. Ярошенка в Житомир. Та на цей раз
привозять не до КГБ, а до облпрокуратури на вулиці Першого Травня.
Заводять до кабінету А. Шелепи.
Тут буде допит.
М. Ярошенко нервово ходить по кабінету. Верзе якісь нісенітниці.
Переписує собі мого вірша, вилученого сьогодні. Він же забрав і знайдені
в мене конспекти писань В. Леніна, яких не включив до протоколу обшуку. Насуплений, незадоволений.
А. Шелепа нагадує йому, що має робити допит, тому просить його не
заважати.
М. Ярошенко виходить, але й кличе А. Шелепу за собою. В коридорі
довго й голосно сперечаються. Ярошенко наполягає, що мою діяльність
слід кваліфікувати за статтею 62 КК УРСР. Шелепа заперечує йому, що
ознак 62 статті тут нема, а з натяжкою лиш тягне на 187-1.
Слухаю і гадаю: для чого ця сварка? Інсценізація, розроблена раніш?
Щоб вплинути на мене? Залякати? Заставити проситись?
Я й не таких у своїм житті переніс садистів, як Ярошенко. У самому
лігві беріївської банди, на Луб’янці, в якій тоді безконтрольно панував розстріляний разом з Берією та Меркуловим Віктор Абакумов. Там
були специ кращі провінційного Ярошенка.
Не зламали.
Нарешті Ярошенко поїхав.
Почався допит.
Протокол допиту Шелепа друкує одразу на машинці. А тим часом за
вікном уже сутеніє. Я собі вже гадаю, що додому мене не пустять. Думаю,
що сидітиму ніч. Тут, у прокуратурі, в КПЗ, а чи викличуть «ворон» і повезуть до тюрми?
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Однак по закінченні допиту А. Шелепа щось натякає, що справа дрібна, але мої друзі, ті, кого допитували в КГБ, дадуть потрібні свідчення.
Я в цьому теж певен. Наші славні чекісти вміють «здобувати» свідчення. Та й люди не ангели.
Шелепа ще говорить, що не знає, чи він вестиме мою справу, напевно, що відмовиться від неї. І заявляє, що я можу їхати додому.
Не вірю.
Та виходимо в коридор. Він замикає свій кабінет. В ту хвилю читаю
на сусідніх дверях табличку «Ю. Кулик». Прізвище чомусь запам’ятовується.
Шелепа проводжає мене до виходу.
Я зітхнув полегшено: значить, ще буду дома.
Спішу на автовокзал.
Встиг на останній автобус.
Дома мене не чекали.
Всі плачуть.
Я ж мовчу.
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12–18 вересня 1980
Я поспішаю зробити щось невідкладне, що потрібно докінчити в хаті.
Для цього взяв відпустку. Бо знаю, що таки посадять. З Києва та Львова
надходять вісті про арешти та суди. Ще в пам’яті розправа над Миколою
Руденком та Олексою Тихим, а після над Олесем Бердником. Значить, нова хвиля терору набирає розгону. То ж коли все це так успішно проводиться в Києві, Донецьку, Львові, Черкасах, то хіба може відстати Житомир? Обов’язково когось повинні викрити й засудити. Піймали Юрія Залету, бо був надто наївним і наромантиченим. Я іноді підозрював, що він
діє за вказівкою «голубоштанної» контори, що він провокатор. Але виявилось, що то неправда. Тому хай вибачає за підозру. Так, як він намагався діяти, підпільники не діють. Так тільки діти граються «в шпигуна».
Та й час такий нині, що багато нечисті в нім наплодили комуністи. А на
співпрацю з гебістами йде тільки нечисть людська. Хіба окремі одиниці
йдуть свідомо на ризик у те зміїне лігво, щоб зсередини шкодити тим
злочинним мисливцям за людьми, дезінформувати їх, викривати старанних добровільних сексотів, явочні квартири. Словом, сміятись з отих
«всевидячих» і «всезнаючих». Є такі люди. Я знаю їх. Їх надихав приклад
тих борців, про яких розповідав у своїх «Повістях» почесний академік
Микола Морозов.
А 20-го має відбутись Данчикове весілля. Чи дадуть відбути його?
Навряд.
Я знаю звичаї чекістів. Вони звичайно вибирають час для підступного удару так, щоб було найбільш дошкульно. Щоб зламати, подавити психічно, заставити вимолювати в них пощади.
Так перший раз у 1950-му мене арештували сталінські посіпаки перед самою демобілізацією, якої я так чекав цілих шість солдатських років!
Я бачив у концтаборах людей, яких витягували прямо з-за іменинного столу, арештовували в перший день весілля, або одразу після того, як
дружину одвіз до пологового будинку.
Це в них ще один вид моральних тортур, морального знущання. Це їх
людиноненависницька натура. Це така комуністична гуманність.
А машина Ярошенкова гасає по району.
А за нею розносяться плітки, одна однієї безглуздіші, про моє минуле
і сучасне.
Ярошенко всім вимальовував з мене ворога, щоб люди відвернулись
од мене, щоб «організувати» свідків, збори обурених співслужбовців.
Чекав я і виступу Василя Лінивого в його районці проти «прихованого ворога», як то він робив до мене з колишніми своїми партайгеноссе
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В. Абакумовим, екс-членом бюро райкому та А. Грицанчуком, що був донедавна начальником РБД і мало не кандидатом на орден Леніна.
Та люди мене знали краще від Ярошенкових собакоподібних винюхувачів. А я плюю на Ярошенків і їхніх холуїв.
Народ уже дозріває. Переляк його минає. Терпець уривається. Скоро
Ярошенків викинуть на смітник.
19 вересня 1980
Наближався вечір. Телефонний дзвінок. В трубці вже знайомий голос:
– Це Балабанов говорить. Треба, щоб ви прийшли сюди, у відділ.
Значить, це вже надовго. Відповідаю, що прийду. Та чую знову в трубці:
– Не йдіть, а зачекайте там коло дому на вулиці Грибоєдова. Буде чорна «Волга». Під’їдете.
Прощаюсь з Марійкою та Галинкою. Спокійний. Настроїв себе, як на
бій з ворогом. Це дає силу вистояти. У цьому в мене є величезний досвід.
Марійка й Галинка якісь мов задеревілі. Дивляться на мене широко
розкритими переляканими очима. Здається, от-от заголосять. Але стримуються. І я вдячний їм. А в душі нестримна лють на оцих людоловів і
презирство до них, балабанових, ярошенків, обельченків та подібних до
них яничар, до тієї системи, що їх породила, до тих «геніїв», що створили цю
людиноненависницьку, криваву, підлу систему.
Виходимо надвір. Час довго тягнеться. Нарешті чорна «Волга» з’явилась. Прощаюсь з Марійкою та Галиною (хай Бог вас береже!), іду до
«Волги».
Дверцята відчиняє Балабанов. Сідаю. Окрім Балабанова, в машині
лиш безмовний шофер. Їдемо до райвідділу міліції. Але Балабанов веде
не до свого закутка, а на другий поверх. Там на мене чекає вже інший
слідчий. Правду говорив А. Шелепа, що відмовиться від моєї справи.
Цей слідчий – Юрій Кулик. Згадалась табличка на дверях сусіднього з
Шелепиним кабінету в обласній прокуратурі, коли там мене допитував
Шелепа. Оце той самий Кулик.
Діловий, метушливий. В кутку стоїть громіздкий магнітофон. Це –
технічне оснащення слідства. Ще один атрибут фальсифікації слідства.
Ще одна формальність, розрахована на психічний тиск.
Ю. Кулик мені робить очну ставку.
Перший стає на очну ставку Михайло Шальман.
Плете щось про якогось Мішу з Москви, про розгін демонстрації євреїв у Києві.
Все вигадки. Про демонстрацію в Києві та її розгін вперше чую. Намагаюсь дивитись у безсоромні очі лжесвідка, сховані за окулярами. Відвертається.
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Пригадую, як він появився в нашому «Міжколгоспбуді». Десь приїхав з Півночі. Жінка його з цих країв. Подейкували, що втік звідти, бо
грозило йому там небо в клітинку за махінації. Відкупився. Беріївська чека таких людей використовувала, як хотіла. Рятувала від суду, давала можливість втекти десь до іншого місця проживання і там продовжувала з
ними «плідну співпрацю».
Пригадалось це і стало все ясніше. Тому й бреше так нахабно. Бо ж
комуніст. А комуніст – завжди сексот.
Між іншими нісенітницями плете й таку:
– Говорив, що Ростроповича й Вишневську в нас дуже переслідували,
не давали їм ходу, а вони втекли – і от уже Ростропович став головним
диригентом у Парижі.
Я відповів на це:
– По-перше, Ростропович і Вишневська не тікали з СССР, а їх позбавили радянського громадянства під час офіційних гастролей за кордоном.
По-друге, про брехливість свідчень Шальмана свідчить хоч би те, що я не
міг сказати щось про недооцінку талантів і переслідування Ростроповича
й Вишневської в СССР, бо рідко кому було виявлено такі почесті, як їм:
обидва лауреати Ленінської премії, неодноразові лауреати державної
премії, обидва народні артисти СССР. І ще про несправедливість свідчень
Шальмана говорить і той факт, ніби я говорив, що Ростропович працює в
Парижі, коли відомо з радянської преси, що він живе і працює в НьюЙорку.
Та Кулик на такі тонкощі не зважає. Він наводить Шальмана на потрібну йому версію:
– Значить, ви зрозуміли так, що Волинець говорив про безпідставні
переслідування артистів у СССР, а за кордоном вони дістали справжню
свободу?
– Я так зрозумів, – підтакнув Шальман.
І цього для радянського слідчого досить.
Не те важливо, що саме говорив звинувачений, а те, як зрозумів його
свідок. Класичний зразок комуністичного кривосуддя, більшовицької сваволі.
Далі на очній ставці був Анатолій Добровольський. Ця нездара цілком серйозно говорила, коли дядько-начальник привів його до нашого
відділу на роботу, що його в селі Харитонівці, де він проживає, звали
Штирлицем, бо він найрозумніший у селі хлопець.
Оцей харитонівський Штирлиць плів те ж, що й Шальман. Бо це була зазделегідь відрепетирувано з ними під орудою самого М. Ярошенка.
Не дарма мені передавали слова самого Ярошенка:
– Найбільше цього Волинця розкусив Анатолій Добровольський.
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Не варто повторювати всього того, що базікав цей штирлицьдонощик. Але один момент був унікальний. Донощик уже розповів усе,
завчене на попередніх репетиціях у гебистів, але щось не все згадав. І слідчий Кулик підказав йому:
– А ще про того музиканта розкажіть...
– Про якого? – перепитав злякано Добровольський.
Бач, він погано завчив сценарій, – режисер дасть наганяя.
– Про того, Растрьопова, – підказує ще раз Кулик.
Мене розсмішило і прорвало.
– Якого Растрьопова? Невже ви, людина з вищою освітою, – при цьому я кивнув на нагрудний знак на його піджаку, – не знаєте про славетного радянського діяча культури, якого світ увесь знає, лауреата Ленінської премії, гордість російського народу Ростроповича? Принаймні, це
соромно радянському інтелігентові.
Ю. Кулик щось забелькотав, що всього він не зобов’язаний знати.
Таким чином, слідчий не зобов’язаний знати про те, в чім звинувачує
свого підслідного, виходило з його мови. Та хіба це тільки Кулика теорія?
Це теорія взагалі радянського кривосуддя з перших днів більшовицької
влади, закріплена офіціально в час злочинної діяльності знаменитого мільйоннократно проклятого сталінського вовкулаки Андрія Вишинського.
Цей штрих мені показав, з ким я маю справу зараз, що то за нові люди, які прийшли в карні органи після Сталіна й Берії, їх інтелектуальний
рівень, і мені стало огидно. Ці люди варті лиш жалю й презирства. Бо це
кастрати, а не люди. З них вихолощено все людське – совість, честь, гідність, власні переконання. Залишено почуття страху й покори начальству,
силі. Як у тварин домашніх.
Після всієї цієї комедії, яку Ю. Кулик відправляв з серйозним виглядом, тією ж чорною «Волгою» повезли мене в Житомир.
У машині лиш Ю. Кулик, В. Балабанов і німий шофер. По дорозі Балабанов лізе зі своїми запитаннями:
– А чи справді ви не давали своїх щоденників нікому читати?
Мені хочеться помовчати. Розмовляти з такою сірятиною бридко. Оці
запитання мене дратують. І я відповів різко:
– Василю Олександровичу, я вважав вас розумнішим. А ви знову задаєте дурацькі запитання. Тому сумніваюсь у вашому глузді.
Замовкли всі.
Завезли мене до Житомирського міського відділу міліції, що на вулиці Щорса, навпроти обласного суду. Звичайні формальності: акт затримання, поняті з завсідників міліції. І КПЗ. Прокурена й пропахла кислятиною низька камера, маленьке віконце з ґратами, вичовгані до блиску
голі дерев’яні нари і смердюча параша в кутку. Вічко для «недремлющего» ока в дверях.
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Знайома обстановка. Радянська. Як у найщасливішій країні в світі,
якій заздрить весь гнилий капіталістичний Захід.
Одразу лягаю на нари. В голові роїться всяка всячина. Про себе не
думається нічого. Витримаю. Всі думки, всі болі – про Марійку, про дітей. Адже їм будуть мстити. Не тільки власті, але й холуї ще більше. Бо
така це система.
А завтра ж Данчикове весілля...
Спеціально так вчинили. Щоб деморалізувати, поставити на коліна,
заставити просити в них милосердя.
Не вийде. Я це вже проходив. У сталінсько-беріївській академії.
20–21 вересня 1980
Через ґрати світило сонце, на нари падала сітка від ґрат. У кутку
смердить параша. У старій гнутій алюмінієвій мисці черпак води.
Так справляю весілля сина.
Ходжу впоперек камери вздовж нар. Бо нари суцільно заповнюють
половину камери попід стіною навпроти дверей, від стіни до стіни. У голові, крім думок про дітей та дружину, що в них там діється, чи відбувається Данчикове весілля, починають складатись слово до слова рядки нових тюремних віршів. Як тридцять літ тому на Луб’янці та в Лефортово.
Дивна така спадкоємність чекістської системи. Досвід сталінської
сваволі в пошуках «ворогів народу» добре засвоєний сучасними «шукачами відьм». Не дарма мені ще Обельченко не раз натякав:
– Та в 1937-му з вами не церемонилися б...
От, мов, які ми стали добрі та гуманні. Тоді їх вчителі зі мною не церемонилися б, а тепер уже й церемонії різні влаштовують, щоб видимість
законності формально показати. От тільки результат один – розправа. Без
вини винуватий, якщо начальство захоче.
Бо в конституції проповідується свобода слова і друку. І навіть вуличних походів і демонстрацій.
Та чекісти плювали на свою ж конституцію.
Вони її не для нас писали.
Для негрів «преклонных годов».
Щоб читали, завидували й боролись за панування комуністів над
світом.
А от своїх, білих негрів, за слово – в тюрму. Отака тобі конституція.
Бо слова бояться. Особливо слова правди. Бо все на брехні в них побудовано. Від основи і до вершини. Від початку до сьогоднішнього дня, до
цієї миті. І слово правди рушить ту брехню.
Сумують за 1937-м чекісти...
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– Е-ех, це не тридцять сьомий, – зітхають з жалем ярошенки, обельченки, балабанови.
Але в 1937-му вони були більш щирі. Бо були катами без масок, без
лицемірства. Тепер же натягають маску законності. Лицемірну, огидну маску.
...Ніхто мене не турбує. Лише баланду носять. Якесь дівча (по голосу
чую) через двері з коридору запитує, чи не хочу закурити. Дякую й відмовляюсь. Дивується і відходить.
Ходжу вздовж нар.
В голові рояться рядки віршів.
Їм баланду.
Нюхаю сморід параші.
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22 вересня 1980
Зранку викликав черговий капітан міліції.
«Грали на піаніно» – знімали відбитки пальців. Заповнив якусь там
свою міліцейську анкету. Після викликав слідчий Ю. Кулик. Тут же, в
КПЗ.
Привіз від Марійки три великі груші.
Взяв – бо від Марійки. Їв, аж давився, щоб не показати сліз, які підступно тиснулись до очей.
Ю. Кулик щойно від Марійки. Допитував її перед моїм допитом. Знову натякає, що я обрав не ту тактику. Я здогадуюсь, яку «тактику» він
підказує.
Розкаятись, просити, що більше не буду чинити злочинів, що засуджую і себе, і свої погляди, і свою совість. Тоді вони вб’ють двох зайців.
Перший – і найбільший! – що вони правильно й законно вчинили,
арештувавши мене. Адже сам визнав, що злочини творив!
Другий – принизити мене в очах людей, мати право сказати: бачите,
який він, плеще одне, а цикнеш на нього, то він інше співає. Нечесна людина, брехун, базікало.
Я цю науку ще в Сталіна з Берією проходив.
І тоді не спокусився на неї.
– Не буде того! – кажу. – Моя справа слави вам не принесе. Ви ще
будете відповідати за це беззаконня. Якщо не перед людьми, то перед
Богом.
А, може, натякає на хабар?
Мовчить.
Передає від імені Марійки, що з Данчиковим весіллям «все в порядку». Стало боляче. Відповідаю з притиском:
– Дякую. І якщо у вас є діти, від душі бажаю їм такого весілля.
Засопів, щось бурмоче.
Взагалі, коли цей Кулик нервує, то починає щось белькотати незрозуміле.
– Можете повірити мені, що це моє побажання найщиріше, від самої
душі моєї.
Швиденько докінчує протокол. Знову нагадує, що в 1937-ім зі мною
не так говорили б. Я це без нього краще знаю.
Мене прорвало. Сопляк напівграмотний, два слова толком зв’язати
не може, Ростроповича Растрьоповим називає, а він мені дорікає 1937-им!
– Жалієте за 1937-им? Можете його вернути навіть. Але не забувайте, що ті, хто в 1937-ім особливо старався, не дожив і до 1941-го! Всіх
прибрали, як небезпечних свідків. Пам’ятайте про це, громадянине слідчий!
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... Виводять мене на двір і саджають до машини, ніби «Рафика».
Їдуть Ю. Кулик і два міліціонери коло мене.
Привозять до обласної прокуратури. Ведуть у кабінет до прокурора
області В. Жиляєва. Адже досі ще нема санкції на арешт. Досі нюхав парашу в той час, коли женився єдиний син, на підставі Куликового протоколу про затримання і рішення слідчого Ю. Кулика.
Кабінет у прокурора величезний. Він сидить у ньому в своєму кутку
за столом, наче мініатюрна лялька. Невеликий, чорнявий, з жовтим зіжмаканим обличчям. Крім нього, в кабінеті Ю. Кулик і ще якісь два діячі.
В. Жиляєв удавано пильно розглядає заготовлену постанову на
арешт, змайстровану Ю. Куликом.
– Волинець? – І піднімає голову до одного з присутніх. – Чи не родич
твій бува?
Той, до кого звернувся Жиляєв, презирливо гмикнув і пихато відповідає:
– Не хватало мені ще таких родичів! Він же Петлюру батьком рідним
називав!
Впізнаю в цім вигуці «агітацію» Ярошенка. І приглядаюсь до цього
однофамільця. Молодий, але вже череватий, з самовдоволеною, вгодованою, аж блискучою пикою. Чи ж не син Ігната Волинця, справді родича,
що в обласному карному розшуку вік прослужив? Не схожий. Ігнат худий,
жилавий. А цей, як карикатура на буржуя часів «РОСТА»
В. Маяковського.
А Жиляєв далі монотонно веде:
– Ось я з шістнадцяти років пішов воювати за радянську владу, а ти,
мій ровесник, пішов проти...
Слухаю й пригадую, чи не той це Жиляєв з коростишівських липових
партизан Пендрівських? І відповідаю байдуже:
– Я теж з шістнадцяти років пішов воювати з німцями, і теж за радянську владу...
– То чого ж ми опинились тепер по різні боки барикад?
– А ви подумайте.
Помовчав і знову веде:
– Ось і за Афганістан пишеш, засуджуєш. А це питання не одним вирішувалось. Та й сина в тебе там нема, а мій син там...
Сказав це якимось ніби жалісливим голосом і похилив голову на сперту ліктем об стіл руку. Картинно якось так.
Потім спохватився:
– Тебе вже підправляли раз.
Це про 1950-й рік, коли мене вперше «правили».
– Прийдеться ще раз підправити.
І підписав санкцію на мій арешт.
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Потім мене вивели від Жиляєва і завели до кабінету того самого Волинця, який відмовлявся від мого рідства. Він був там якимсь начальничком у прокуратурі. Тут я підписав постанову про арешт. І мене повезли
назад у КПЗ.
... Під вечір виводять мене з КПЗ. Саджають у «воронок». «Воронок»
не Луб’янського типу, де кожен зек строго в своїй клітці. Це так званий
«общий», всі в одному кузові. Лиш окрема є кабіна там, де сидить конвой.
У тій сидить дівча. Зелене, біляве, миловидне ще, поки зелене. По голосу
впізнаю, що та, яка пропонувала мені вчора закурити. Мої напарники, а їх
три, знають її, кличуть «сніжинкою». Просять закурити. Вона передає, бо
дверцята до її камери нещільно причинені, на ланцюжку. Мова вульгарна,
з добірними матюками. Натяки надто недвозначні.
Стало бридко від такої компанії.
Та що вдієш. Це нова радянська людина, вихована ленінсько-сталінсько-брежневською комуністичною партією й ленінським комсомолом.
Новий біологічний тип «гомо советікус», совок.
Після довгої їзди по житомирських ковбанях привозять до знаменитої житомирської тюрми.
Досі я добре знав Луб’янку і Лефортовку, побував у Бутирці, пересильних тюрмах Челябінська, Свердловська, Новосибірська, Красноярська і
Тайшета. А своєї, рідної, про яку недобра слава йде по всьому Союзу, не
бачив.
Отже, я в тюрмі.
Моїх напарників десь одразу забрали першими.
Заповнюють тюремну анкету.
Роблять детальний шмон.
Забирають трояк грошей і дають квитанцію.
Підписую попередження, що в огорожі навколо тюрми струм високої
напруги, а тому, коли тікатиму і мене вб’є – сам буду винен.
Підписую спокійно. Тікати не збираюсь.
Ведуть довгими просмерділими запилюженими коридорами і впускають до камери № 23. Камера здоровенна й висока, порожня. Правобіч
двоярусні, суціль металеві нари, міцно зварені електрозваркою. У ніс вдаряє нестерпний сморід від якоїсь пекельної суміші, густо налитої на
долівку. Вона чорна й липка, наче смола. Коли наступити на неї черевиком, то черевик ніби прикипає до цементової підлоги. Щоб не задихнутись від того смороду, всі шибки у вікнах вибиті. Прямо в цій смолі стоїть
довгий дерев’яний стіл з парою мисок і чайником на нім. Хочу походити,
та не можу. Черевики липнуть до підлоги. Відриваються з трудом, намагаючись злізти з ноги.
Що то за камера така? Душогубка? Адже, якщо б були цілі шибки,
тут одразу можна задихнутись.
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Приводять ще одного. Молодий. Сергій Коберник з Пряжева. Десь
узяв чужий мотоцикл і кудись п’яний на ньому їздив. Отак і приїхав сюди.
Хлопець простий, сільський. Але порядок у цій тюрмі трохи знає. Він
мені пояснив, що ця і сусідні камери карантинні. Тут новоспечені зеки
відбувають карантин до того, як їм знайдуть підходяще місце в загальній
камері. А ота смола і той сморід – то медична турбота про зеків, щоб ніяка їх пошесть не брала, а тікала від того смороду.
Принесли тюремну вечерю. Хлюпнули до чайника ледь теплої каламутної рідини – це чай.
Їмо. А воно все смердить отою пекельною смолою, – і баланда, і
хліб, і чай.
На ніч мостимось на залізних нарах.
У вікна дме прохолода, але смороду не видуває.
Залізяччя морозить боки.
Який там сон. Тягнеться довга тюремна ніч.
23 вересня 1980
Лазня брудна і смердюча.
З десятка кранів працює лише два.
Вода ледь-ледь тепла.
Наглядач, що відає лазнею, попереджає:
– Вода неважна, бо день у нас не «банний», а тому зробили, що змогли. Будете в камері – буде баня. І тоді дадуть поголитися.
А тепер сиди неголений. Борода ніби коле обличчя, свербить неприємно. Після лазні ведуть до камери.
Камера № 92.
Всі нари зайняті суціль. Під стінками на підлозі лежать згорнуті постелі тих, кому не пощастило мати місце на нарах.
Радянська комуністична система і тут вірна собі: на так званій волі
не вистачає квартир, а в тюрмі – місць для зеків. Навіть тюрем не набудували досить, щоб ми почували себе вповні щасливими і дякували партії за
її турботу про нас.
Кладу й свій брудний матрац з чорними простирадлами на підлогу
коло інших. Підходять, як звичайно, зеки. Розпитують звідки, за що, яку
статтю шиють.
З усіх виділяється Вася Некрасов, виконроб з Олевського «Міжколгоспбуду». Ми з ним з однієї фірми, адже я з міжколгоспбудівців. Розмовились з ним. Розповідає, що він уже відбував свій строк. Дали п’ять років за сорок карбованців, які позичив у тещі. Взяв гроші, коли нікого дома
не було, замість них написав записку, скільки взяв, і привезе та віддасть,
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коли приїде додому. Бо він працював у Олевську, а жінка з тещею мешкали у Житомирі.
Добра теща не захотіла чекати повернення й подала в суд на зятя. А
записка стала «речовим доказом». І дали Васі п’ять років таборів виправних.
Писав скарги. Оце викликали на переслідство.
З Некрасовим поруч на нарах спить Шурик Романенко. Молодий,
симпатичний хлопчина. Житомирянин. Цього піймали, коли в чужих підвалах шукав закуску з консервованих продуктів. Нарахували йому вкраденого аж на 35 карбованців з копійками. Чекає вже суду. Звинувачення
має вже на руках.
Решта арештованих за свідченням слідчих – злодії й хулігани. Той
вкрав велосипед, той на чужому мотоциклі їздив пиячити в чуже село, інший продав картоплю з власного городу, щоб не дісталась жінці, а ще інший подряпався з жінкою. Отакі страшні злочинці оточували мене.
Та я був певен, що багато з них, пройшовши оці смердючі брудні коридори, цю клоаку своєї держави, таки стануть досвідченими злочинцями.
Радянська тюрма – не засіб перевиховання тих, хто переступив закон,
а кузня запеклих кримінальників. Бо гідність тих, хто випадково потрапив
сюди, постійно принижується, до речі, як і на так званій волі. Бо начальство слова не мовить без матюка, бо живе зек у печерних умовах, бо годують його покидьками, бо дихає він отруйним повітрям параші. І почуття
спротиву, опору цій безглуздій жорстокості росте в ньому. А вийде за ворота тюрми, його тюремний формуляр ще довго його переслідує. Його не
беруть на роботу, яку він любить. Його не прописують там, де він народився, виріс, де він хоче жити, йому постійно нагадують: «Ти сидів, а тому
помовчуй, якщо не хочеш знову сісти».
Словом, держава, система провокує людину на злочинну діяльність.
Ця діяльність стає її самозахистом, своєрідною боротьбою за свою людську гідність, або, як казав «наймудріший», його «справою честі, доблесті
й геройства». Так радянська держава виховує кадри злочинців. І чим далі,
цей процес буде все сильніше впливати на всю систему, на суспільство, і,
якщо його не зупинити, приведе до страшних наслідків, до здичавіння народу.
І винуватців цього будуть шукати в підривних центрах Заходу та в
пережитках минулого.
А справжні винуватці – соціалістична система, рідна комуністична
партія, її система каральних органів і правосуддя за вказівкою парткомів,
суцільна аморальність розвинутого соціалізму брежневського зразка і її
антигуманна філософія, яка розглядає людину, як ґвинтика або піддослід-
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ного щура. Та ці залишаться невинні. Винних шукатимуть там, де їх нема.
Бо є в їхньому законі такі беззаконні статті, як 62 чи 187-1.
У камерах дихати нічим. У вікнах вибиті шибки. Ті, що мають місце
коло вікон, кутаються в різне шмаття. Взагалі щасливчики, які мають
будь-яке місце, лежать на своїх постелях, щось читають чи розмовляють з
сусідами. А ті, чиї постелі на підлозі, «тасуються» в тісному проході між
нарами і довгим брудним столом, за яким обідають або «забивають козла».
Та ось відчиняються з грюкотом двері. До камери поважно заходить
«корпусний», старший наглядач по нашого відділення – «корпусу», зі ще
одним «мусором». Всі вишиковуються в два ряди, нас перераховують, чи
хто не виліз через ґрати або парашу.
– Щоб мені був порядок! – грізно говорить корпусний і виходить. За
ним лунко зачиняються двері камери.
Люди починають стелитись. На підлозі, на обідньому столі, на лавах
вздовж столу. Я чекаю, коли всі вляжуться, щоб і собі десь приткнутись
на підлозі.
Та Вася Некрасов кличе мене до себе. Я лягаю між ним і Шуриком
Романенком. Втрьох на два місця. Але в постелі, не на брудній підлозі,
затоптаній, запльованій поколіннями зеків.
Перша ніч в загальній камері рідної житомирської легендарної тюрми.
Вчора була карантинна камера.
Сьогодні – загальна, з усіма комуністичними вигодами.
25 вересня 1980
Дві ночі спав з Васею Некрасовим і Шуриком Романенком. Арештованих ще добавили. Наче військовий стан нині, й женуть військовополонених. Цілими групами. Несподівано викликають чоловік 16. Переводять
до камери № 84.
Тут підлога дерев’яна. На нарах усім вистачає місця. Трохи світліше.
Моїми сусідами по нарах є Вячеслав Липка з Закарпаття й Леонід
Поканевич з Черняхова. У обох стаття 140 – крадіжка. І в усіх, хто в камері, переважно ця стаття.
З моєю я один.
Радіємо. Що хоч спати де є.
26 вересня 1980
Наша радість була недовгою. Переночували у 84-ій, а сьогодні всіх
перегнали до 82-ї. Та, з дерев’яною підлогою, кажуть, для жінок. Нам,
чоловікам, такого комфорту «не положено».
Тільки зайшов до камери, як чую голос:
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– Хто з Коростишева?
Озиваюсь. Кличе мене до себе чоловік з крайніх верхніх нар коло
самого вікна. Невеличкий ростом, чорнявий, зі змученим лицем і слабким
притишеним голосом.
– Ось я тримаю місце, залазьте сюди, – каже мені.
Я не відмовляюсь.
Знайомимось.
Петро Тихонович Литвиненко, пасічник з Вільшки. Побився з головою колгоспу за шматок сінокосу коло свого городу.
І от тепер його вчать любити радянську владу. Вже возили в «дурдом» у Київ, до Павлівки, на психоекспертизу.
– О, те страшніше всякої тюрми, – з жахом говорить він. – Не дай,
Боже, ще туди попадати.
Звучить це якось незвично. Медицина, хай і психіатрія, і знущання
над людьми. Але що тут незвичного: медицина ця не звичайна, вселюдська, а радянська, особлива, де лікар гордо заявляє: «Я спершу чекіст, а після – лікар». І лікар тут дає клятву не Гіппократу, а партії комуністів і гебістам. Чого від них людського можна чекати?
Підходять інші співкамерники. Знайомимося. Звичайні розпитування,
в чому звинувачують, звідки сам, коли посадили, чи є подільники.
Внизу під нами з Литвиненком лежить Артур Яковлев. Відрекомендував себе рецидивістом. Маленький, сухопарий, блідий від тюремного
побутування чоловік. З кодексом обізнаний дуже добре. Мою статтю 1871 оцінив одразу:
– Не хочуть для світу висвітлювати політичних. Кажуть, що в нас політв’язнів нема, у нас одні кримінальники. Ото й придумали цю статтю.
Він схвалив мою поведінку на слідстві. Ніяких поступок, жодних
благань. Просяться тільки винні та недолугі.
Я слухаю його поради, деякі й слушні, але думку маю свою.
З Яковлевим постійно бесідує молодий, атлетичної будови, хлопець
Гена Киреєв. У нього тяжке звинувачення: вбивство в житомирському ресторані «Русь». Грозить навіть «вишка». А в нього вже на руках виклик
на виїзд до Ізраїлю. Справа заплутана, ніяк не можуть доказати, хто саме
здійняв бійку, хто був безпосереднім убивцею. Бо людей було багато – ціле весілля. І вбили молодого. Свідків – ще більше, ніж гостей, і показання
різні. У слідстві, в путаних свідченнях велику роль грають гроші, в кого
їх більше. Наші слідчі органи, говорять у камері, проти грошей не мають
імунітету, охоче беруть, щоб заплутати справу так, як їм вигідно.
– Були б у мене гроші, я не сидів би тут, – журно й з глибокою впевненістю в своїй правоті зітхнув один з присутніх.
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Я бачу, що Яковлев – своєрідний центр у камері. Він більше лежить,
рідко встає з постелі, але всі йдуть до нього. Що він скаже, так і буде. Хоч
є офіційний староста в камері, призначений начальством, всім командує
Артур.
Спокійно. Тихим голосом. Без рясної матірщини. Він майже нічого
не їсть з тюремної їжі. Якщо захоче чогось теплого, йому піднесуть. З волі
він має регулярні передачі, грошові перекази. Коло нього згуртовані кілька житомирян, що й складають оте панівне ядро в камері. Однак без крику та насильства, як то чинять деякі «воры в законе», чи інші «в доску
блатные». Артур так пояснює мені це:
– Здіймають крики лиш поганці, що себе вважають чимось значним у
нашому злочинному світі. Оті шестірки, які, коли на них цикнуть, лижуть
п’яти мусорам. У мене ж закон – не чіпають мене, я нікому зла не вчиню.
Я одним незручний для радянської влади: не хочу бути рабом і не хочу
гнути горба на дармоїдів. Я люблю чесний гешефт. І за це мені не дають
жити на волі. Хочуть мене перевиховати, щоб я був такий дурень, як і вони.
Артур і Гена запропонували мені пристати до їхньої компанії, щоб
разом харчуватись «у спільному котлі». Я знав, що то значтить, мої ресурси були обмежені, а тому я подякував і відмовився. Бо нікому не хочу
бути чимось заборгованим. Бо понад усе люблю незалежність.
Вони мене зрозуміли.
Однак поговорити з Артуром було цікаво. Він міг говорити про все –
про політику, економіку, історію, літературу. І одверто, толково, оригінально. Переді мною він не стримувався ні в виразах на адресу сильних світу цього, не приховував своїх справжніх поглядів. Очевидно, вгадав, що я
не продаюся. І це було приємно. Бо життєвий досвід у нього був чималенький. Однак я не дуже старався випитувати в нього суть його нинішньої
справи. Я слухав лиш те, що він сам мені розповідав. Такий закон тюремної етики.
Сусід по нарах, Петро Литвиненко, розповідає про свої нещастя. Він
у все втратив віру, не чекає нічого доброго, і переконує мене, що не вийде
вже на волю з цього пекла. До всього того, дома з дружиною в нього нелад. З нею він розійшовся, а вона працює в селі листоношею і перехоплює
його листи до родичів, тому жодної допомоги з дому він не має. Я переконую його, що справи не такі погані, як він їх малює, що ще буде й воля,
хоч волею її можна називати лиш умовно, що ще будемо на тій волі в гості один до одного їздити. – Дай Бог, дай Бог, – хитає головою він на те,
але стільки в голосі його було відчаю і смутку, зневір’я й безнадії, що
ставало й собі сумно.
У вільний від розмов та перевірок час читаю. Книги в камері є. Ото
прочитав повість Ю. Гаєвського про В. Белінського, за походженням з
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наших яничар московських. Прочитав і книжку В. Кашица про сім’ю Кадомцевих в Уфі, знамениту тим, що сім’ю знали особисто Володимир Ленін і Надія Крупська. А це читаю «Невесту» О. Чаковського, поганеньку
повість про судові порядки, про людяність і черствість. Саме першого так
бракує радянському суду, зате другого – черствості – незмірно багато. Та
якщо сюди, до суду, ще завітає якийсь Ярошенко зі своїми порадами, як у
нашому обласному під час суду наді мною.
Дні такі довгі.
І такі нудні.
29 вересня 1980
Викликали на допит. Довго вели смердючими коридорами через численні заґратовані двері, аж поки опинився в невеликій камері зі столом для слідчого і стільцем для допитуваного.
Все той же Ю. Кулик.
Все ті ж запитання.
Все та ж пісня, що то моє щастя в тім, що нині не 1937-й рік.
– Тужите за 1937-им? – запитую.
– Та ні, просто кажу, що тепер часи не ті.
– То чому звинувачення все ті ж і методи доказів все ті ж? – уточняю.
– Як ті? Ми тепер строго діємо в межах законності!
– І ви вважаєте законною оцю вашу «липу» зі мною?
– Ні, тут прокурор сам розбирався. Ви ж були в нього, чому не заявили протест? А чи ви винні – суд розбереться.
– Моя справа не принесе вам ні слави, ні користі. Ви добре знаєте,
що вона фальсифікована, що співаєте ви з голосу кагебістів, як і ваш прокурор. І відповідати вам за неї прийдеться.
Ю. Кулик нервує.
Пропонує записати показання на магнітофон.
– Як хочете, мені байдуже. Бо однаково то буде звинувачення проти
вас, записане на стрічку чи на папір. Це буде документом, що ви порушили права мої, як людини, і норми юридичні, звинувачуючи мене в тім, що
мені дозволено конституцією. Це ви переступаєте закон і вчиняєте злочин.
Ю. Кулик нервує ще більше. Від магнітофона відмовляється.
Мова його починає бути схожою на ґелґотіння гусака. Тяжко зрозуміти її зміст. Я перепитую:
– Ви можете говорити чітко й виразно, щоб можна було вас зрозуміти?
Презирство огортає мене до таких служак.
Знає, що творить зло, порушує закон.
А творить.
Бо так наказано начальством.
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Бо так розпорядився якийсь М. Ярошенко з КГБ.
Бридкі ці безхребетні повзуни.
Про що вони мріяли, коли йшли на юрфаки?
Про захист справедливості чи про кар’єру?
Про сите життя і владу над людьми?
Чи не мріяли ні про що? Просто лізли туди, де зуміли пролізти через
бар’єри приймальної комісії підкупом або мали якогось покровителя?
Може, з того ж КГБ?
Допит закінчується сухо офіційно.
Розійшлись холодно.
Я зауважую перед відходом:
– Скоріше закінчуйте цю комедію.
Мовчить.
Після допиту читаю книжку генерала Лавриненкова про льотчика
Л. Шестакова, які він подвиги витворяв, захищаючи маму-Одесу від німецької авіації в 1941 році. Досі не попадались мені книги більш цікаві,
художньо чогось варті. Тому бавлю час на цьому нудному пропагандистському чтиві, в якому правди хіба на ламаний гріш.
1 жовтня 1980
Викликали. Думав – на допит. Але посадили в «чорний ворон» і довго трясли по вибоїнах житомирських вулиць.
Куди везуть?
В облпрокуратуру? Чи в КГБ?
Може, Ю. Кулик нажалівся, що перед ним не розпростерся, і везуть
оце «вправляти мозги»?
Привезли в обласний суд.
Виявляється, судять Юрія Залету. І мене привезли, як свідка.
Повторюю тільки те, про що записано в моїх щоденниках.
Не згадую про те, що я підозрював Ю. Залету в співпраці з гебістами,
що він іноді задавав мені питання, які звучали, як провокаційні. Я, як особа з величезним досвідом антирадянського підпілля, вважав, що ніхто з
розумних людей не став би переконувати мене в переповненному автобусі, що варто якось реагувати на ту неправду, що діється навколо, і кричати це на повний голос, де серед людей могли бути не лише цікаві вуха,
але й той, хто міг спеціально влаштувати таку зустріч. Цього я не говорю,
лиш думаю про це.
Мене тримають недовго.
Головує в суді І. Назаренко.
Вона лише уточнила в мене:
– Значить, Залета питав у вас, чи не маєте ви машинки друкарської,
щоб передруковувати свої твори?
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– Так. Але машинки я не маю, тому й творів своїх він мені не приносив.
Ю. Залета такий схудлий і такий маленький мені видався. Зарослий,
він видавався більш чорним, ніж був колись насправді.
В залі чимало людей. Не впізнаю нікого, знайомих нема.
Ю. Залета щось уточняє, щось заперечує.
Мене виводять з залу суду. Везуть знову в тюрму.
Конвой розговорився зі мною. Говорить, що суд над Залетою йде
вже третій день. Навіть схвалювали, що говорив я мало і не говорив нічого лишнього. Видно, є й серед конвоїрів добрі люди. І слава Богу, що
вони є.
Конвой говорить мені, що Залету звинувачують за статтями 62 і 64
Кримінального кодексу УРСР. Що за статті, я достеменно не знаю. Знаю
лише, що щось з антирадянщиною пов’язане. Згадую, як колись у прокуратурі М. Ярошенко вимагав від А. Шелепи, щоб мені «пришити» 62-гу
статтю, догадуюсь, що це – «антирадянська агітація й пропаганда». А що
за 64-а – не відаю.
Роздумую про Залету. Згадую подробиці нашого знайомства. Від
першої зустрічі в редакції районки. Рекомендував мені його Василь Лінивий. І це в мене вже викликало настороженість, бо я добре знав, що за
птиця Лінивий. Та й Залета вів себе дивно. Він у редакції нікого не визнавав за гідного його бесіди. Навіть заступника редактора Миколу Гаврилюка і відповідального секретаря Василя Вдовенка трактував зверхньо.
Лише редактор у нього був достойний співбесідник.
Що це? Просто така бундючність, що вже видрукував збірку, поки що
єдину, своїх оповідань?
І чому всю редакцію ігнорує, а мене, нештатного, виділив з усіх?
Знаючи, хто такий В. Лінивий, редактор, я підозрівав і тут можливий
хід конем синьоштанного відомства.
Час такий, що нікому вірити не можна.
Вертались поволі часи сталінські, дуже пам’ятні, людоїдські.
Треба бути постійно насторожі.
Треба не шарудіти листям цього гнилого дерева, промовляючи банальні фрази, а копати під самий корінь, щоб цьому дереву отруйному не
було поживи.
А тут потрібна не зухвалість, а витримка.
І розум.
І знання людей.
А що я знав про Залету? Педагог, вчитель французької мови. Вчився
у Львівському університеті. Знає Ростислава Братуня, мого друга юності.
Вчителював десь на Донбасі. Має збірку оповідань «Хто витримає спеку».
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Подарував мені зі своїм автографом. Висувала цю збірку на обласну премію імені Миколи Шпака редакція нашої районки і РК ЛКСМУ, але в області знайшли в ній щось крамольне – чи в автора? – і ті, хто висував її,
дістали нагінку.
Родом зі східної Словаччини.
Оце і все.
Думки, думки, думки...
Читав спогади В. Бегми і Л. Кизі про радянських партизан Рівненщини.
Цікаво, як себе хлопці вимальовують героями. Як мало правди в цих
спогадах!
4 жовтня 1980
Учора виписували ларьок. Приходив до камери працівник тюремного
магазину у супроводі чергового наглядача і всі, у кого є на особистому рахунку якісь гроші, замовляли в нього, хто що хотів, але в межах наявного
асортименту в магазині. І не більше, ніж на п’ять рублів.
Замовив і я на свою троячку зошитів, олівців, а на решту батон і трохи масла. Сьогодні все те принесли, і ми з Литвиненком спожили його за
вечерею, почаювали хоч раз.
Вчора ж мені попалась книга оповідань Євгена Гуцала «Орлами орано». Насолоджуюсь його чудовою мовою, його дійсно українським духом.
І вдячний йому за ці години, в які він мене відволікає від смороду камери,
від смороду матюкальних розмов, від смороду розкладених людських
душ.
Тут особливо різко чути трупний запах усього комуністичного раю,
збудованого на трупах мільйонів невинних людських жертв.
5 жовтня 1980
До камери вчора кинули якогось Юшка. Привезли з табору. Він на
побаченні задушив свою дружину. Грає з себе божевільного. А, може, й
справді божевільний. Бо чи змогла б нормальна людина задушити другу
людину, та ще й жінку. Це може вчинити або божевільний, або комуніст.
Дехто в камері його боїться. Заявляли начальнику, щоб забрали його
від нас.
Приходив майор, начальник режиму, вислуховував скарги співкамерників на поведінку Юшка. Я не встрявав у розмову. Мене Юшко не цікавить.
Мене викликав лікар-невропатолог. Розпитував про Юшка, але я нічого не міг йому сказати, бо не цікавлюсь такими речами. Тоді він перейшов до моєї справи. По якій статті мене сюди запроторили, що то за
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стаття і тому подібне. Ніби не знає тих статей краще за мене. Тому в мене
виникла підозра, що це не лікар, а просто чекіст під маскою лікаря.
Тому я тримався відповідно – довірливо просто зовні й стримано вороже внутрі одночасно.
Все моє життя вчило мене не вірити жодному слову офіційної особи з
комуняцьких установ. Серед цих осіб, яких ми звемо начальниками, я дуже мало зустрічав розумних і справедливих. Найчисленнішими серед них є
брехуни, бо й уся система радянська побудована на брехні.
Сьогодні неділя, але кажуть, що на «волі» робочий день. Це перед
святом брежневської конституції.
8 жовтня 1980
Минулі дні пройшли під знаком Євгена Гуцала і Василя Земляка. Досі я мало читав Землякових творів. А це одразу «Гнівного Стратіона»,
«Кам’яний Брід» і «Рідну сторону». Та не дочитав «Рідної сторони» – перевели з 82-ї до 226-ї камери в так званому спецкорпусі. Тут у камері
всього чотири місця, дві металеві двоярусні койки. Шафа для продуктів
на стіні. Параша, як і в загальній камері, включена в каналізацію, накривається дерев’яною накривкою. Умивальник тут же, в камері, але води в
нім удень нема. Тому вночі потрібно не проґавити, коли появиться вода,
щоб набрати її в бачок і для пиття, і для промивки унітаза.
Сусідів у мене два.
Один – Анатолій Степанович Бакановський, колишній головний бухгалтер Бердичівського міського харчоторгу. Щойно арештований, ще не
встиг увійти в тюремну форму: солідне черевце, досить обважніла огрядна
фігура. Безпорадний, переляканий, добродушний.
Другий – Юрій Степанович Солодовников, дармоїд і рецидив. Таких
звичайно використовують для обробки новачків, для донощицтва. Бреше
дуже багато, а тому одразу викликає недовіру, навіть відразу.
Бакановський ще цілком одвертий, щиро ділиться своїми бідами і
твердо переконаний, що він не винен ні в чому і його випустять звідси
скоро. Звинувачують його в хабарництві. Його вже піддали масованій
«психічній атаці» слідчі, і він уже розколовся, хоч сам не усвідомлює того.
«Психічна атака» слідчих полягає в тому, що приголомшених арештом новобранців тюрми вони одразу доконують тривалими і частими допитами, на яких задають по кілька раз одні й ті ж запитання, утримуючи
новачка в цей час у одиночці, щоб він не отримав «юридичної консультації» від уже битих зеків. Або підсаджують до свого донощика, який за пачку чаю продасть ще довірливого нещасного.
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От так у довірливій бесіді Бакановський уже признався, що майже щодня, йдучи з роботи, брав кілограм-два м’ясця. Безплатно, звичайно. З якоїсь оказії одна із співробітниць подарувала йому обідній
сервіз, за який він забув заплатити гроші. Інша доказує, що поклала йому
в стіл у конверті 130 карбованців, і він це підтвердив. І от кілька таких
свідчень на кілька сотень карбованців.
Бакановський наївно гадає, що все це дурниці. Він знав, і про це говорив відверто, що м’ясо і продукти у їхнім «общепиті» все начальство
брало додому безплатно регулярно. А всі ці начальнички є членами компартії, як і Бакановський, а партія не дасть своїх синів ображати.
Він не вірив, що кампанія проти хабарників, розпочата, як і всі репресивні кампанії, за вказівкою політбюро ЦК КПСС, може торкнутись і
його. Бо вважав себе чесним комуністом. Ніби й не відав, що в каламутній
воді таких кампаній виловлювали завжди дрібну рибку, щоб зберегти тих
акул, які крадуть мільйони, при державному кермі перебуваючи. Рядові
хабарники йшли на викуп генеральним.
При всій відкритості та щирості Бакановського, Солодовников не
розповідав про свою справу. Правда, ніхто його про те й не просив. Зате
брехав він так натхненно і так нескладно, що відразу відчувались нещирість і намагання приховати свої справжні думки.
Ото ж після велелюдної смердючої камери, повної гамору, як на базарі, тісна комірчина, не менш смердюча, з двома напарниками недолі.
9 жовтня 1980
Сьогодні в нас свято. Я отримав передачу від Марійки. Передала все,
що необхідно арештантові: нову тілогрійку, теплу білизну, звичайну білизну, верхню сорочку і харч. Ковбаса, масло, цукор, батони. Те, від чого я
вже почав відвикати. Хоч до харчів я ніколи не був перебірливим. Гартований з дитинства голодом 33-го, догартований воєнними роками, армійською баландою, я не відчував великого дискомфорту, як Бакановський, перейшовши на тюремну юшку.
Одержав передачу і наче скам’янів. Гаряча хвиля вдячності Марійці
залила все єство, але й кривава тяжкість образи на оцю розбійну владу,
що чинить сваволю і несправедливість, придавила. Я знав, як тяжко зараз
Марійці. На роботі всі дивляться чортом. Спідтишка чекісти через своїх
сексотів поширюватимуть чутки про різні небилиці щодо мене. Знайомі
одвертатимуться, напарники по роботі допікатимуть словами, вчинками,
навіть інтонаціями голосу, начальство по роботі мститиме. Та й заробітки
в неї не дуже високі, а робота каторжна. А треба ж і Галинці до школи
щось дати, і Данчикові до війська переслати.
Важко, невимовно важко Марійці.
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І жодної допомоги нізвідки.
Вся ця клята репресивна комуністична машина побудована на тому,
що стараються знищити не лише того, хто їй не догодив, але й всю його
сім’ю, родичів, друзів. Це ленінська гуманітарна система тотального нищення інакомислячих.
Канібальська система.
Та вона сама в собі виховує своїх могильників. Бо вчить ненависті й
презирства до неї самої, виховує і гартує кадри борців, які переконані, що
її треба знищити. Ради майбутнього, ради честі громадянської, ради гідності людської, ради життя на землі.
Думки, думки... Горе мені з вами.
Зате вечеря була багата. Все, що передала Марійка, подав на спільний стіл. Солодовников не відмовлявся, зате Бакановського довго довелось припрошувати. Я розумію його. Але я не з тієї компанії, що жаліють
комусь чогось, або докоряють за вчинені минулі послуги.
А сон не йде. Перед очима Марійка, Данчик, Галинка...
13 жовтня 1980
Забрали від нас Бакановського.
Він впевнений, що його скоро випустять. І дай йому, Боже, щоб він
був скоріше дома.
Перевели до нас Івана Прокоповича Прудиуса. Він уже засуджений.
Відбував строк у Коростенській колонії суворого режиму, на заводі сільгоспмашин. Дуже хвалить ту колонію. Особливо за те, що там начальство,
щоб заохочувати до виконання плану, дає скільки хочеш чаю і можна
«чифирнути» до безпам’ятства.
Сумнівні радощі. Сумнівне добро.
Прудиус привіз із собою з колонії підшивки літературних журналів
«Звезда Востока» і «Дальний Восток». Він використовує ці підшивки на
паливо, щоб варити чифір.
Домовилися, що він буде палити журнали лише після того, як я прочитаю їх.
Прудиус працював постачальником на цукрозаводі на Київщині. Сидить за службові махінації. Не втратив людської подоби, поговорити з
ним можна, як з нормальною людиною. Хтось там на «волі» з його компанії попався, і це його привезли з Коростенської колонії, як свідка.
14 жовтня 1980
Викликав знову слідчий Ю. Кулик. Знову ті ж запитання вдесяте задає. Знаю, це така їх шерлок-холмівська хитрість – піймати на плутанині
відповідей. Кого ти хочеш «плутати»? Я аж утратив самовладдя і поніс:
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– Ви що, в кішки-мишки зі мною вирішили погратись? Чи вам нічого
робити, що одне й те ж торочите цілий місяць?
Ю. Кулик щось забубонів під ніс, випускаючи звуки, як ґелґання в
гусака, і почервонів од злості.
– Ви можете виразно говорити, щоб можна було вас розуміти? – питаю зі зневагою. – І взагалі, кінчайте цю комедію, бо далі я не буду з вами говорити взагалі.
Тут Кулик став з образою на мене хвалитись, що жодна людина, слідство над якою він вів, не тримала на нього зла, такий він добрий.
– Не хваліть самі себе. Я бачу вашу доброту.
Хвалиться, що справу А. Грицанчука, добре мені відомого хабарника,
колишнього члена Коростишівського райвиконкому і начальника рембуддільниці, він вів. І А. Грицанчук, мовить, буде вік йому вдячний.
– Я розумію вас, що ви хабарнику, який зі вдови здирав останню сотню за те, що їй по закону за чергою надано квартиру, ви можете добре зробити. Може й не за так. І то сумнівна для вас репутація – виручати
тих, кого ненавидять люди, хто знущається з людей. Моя ж справа вам
слави не принесе. Я діждусь часу, що ви будете за неї відповідати.
– Ви не ту тактику взяли з самого початку.
– У мене одна тактика – правда. Я не шахрай, щоб викручуватись.
Мене судите за переконання, а не за дії. А це – злочин. І за це всім вам
прийдеться відповідати, як не перед судом, то перед Богом. Повторюю:
моя справа не принесе вам ні слави, ні честі. А переконаннями своїми я
не торгую. Оце моя тактика.
Ображений Кулик пообіцяв, що завтра чи післязавтра будемо «закривати» справу.
Скоріше б.
20 жовтня 1980
Обіцянку свою «закрити» справу завтра чи післязавтра Ю. Кулик
так і не виконав. От уже шість днів пройшло, а його все не чути, не викликає.
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23 жовтня 1980
Закрив справу. Викликав Ю. Кулик перед обідом, і сидів я з ним до
восьмої вечора. Перечитав уважно все, що нашкребли обласні шерлоки
холмси. А нашкребли дуже мало, і все таке сумнівне, що аж тхне брехнею. В першій шерензі свідків Василь Лінивий, мої підлеглі по роботі
Анатолій Добровольський і Юрій Щербатюк, все штатні донощики, як і
ще деякі «кращі люди» міжколгоспбуду, виконроби й майстри Михайло
Шальман, Борис Покрас, Олег Паламарчук, Леонід Гнідовський, Микола
Хоменко, комсорг Олексій Ярмоліцький. Не дивуюсь з того, що вони зводили на мене наклепи. Але радий, що кожен з них чимось завдячує мені.
Тому допомагав у навчанні заочному, того влаштовував до інституту, іншого рекомендував на роботу, коли він не міг її знайти, ще за іншого заступався, коли його хотіли гнати з роботи за якісь провини. Я їм робив
добро. І не каюсь у тім. Знаю, що Бог і доля заплатять нам і дітям нашим
за діла наші. Я їм не збираюсь мститися. Щоб не бути подібним до них.
Бо нікчемні вони люди. І вчинками своїми самі собі відомстили, і дітям
та внукам своїм.
Коли повернувся від слідчого, то застав у «хаті» вже повний комплект мешканців. Учора до нас поселили молодого молдаванина Терентія
Федота Васильовича. Молодий, красивий хлопчина. Називає себе «нічним
ревізором». Удвох з напарником він пограбував магазин у Малині. Першою електричкою рано їхали на Київ спродуватись, де їх і накрили міліціонери. Спокійний, не дуже матюкається, а тому ще схожий на людину.
Сам житель міста Оргієва.
А сьогодні в час моєї відсутності до камери кинули Лічного Володимира Степановича. Це викінчений подонок совєтського виробництва. Слова не мовить без матюка. Корчить із себе психа, верзе нісенітниці. І. Прудиус знає його по Коростенському табору. Лиш у серпні цього року він
вийшов звідти на «волю», і от уже знову в неволі.
Я на нього не звертаю уваги. І. Прудиус грає з ним у якусь табірну
гру. І коли Прудиус виграє, Лічний горлає:
– Гавно-оє-єд!
Це так, мов, йому, Прудиусу, везе в грі, що в дитинстві їв такий смачний і чарівний продукт, який приносить людині щастя.
29 жовтня 1980
Об’явили мені, що я вже числюсь за обласним судом. Це приходив
якийсь начальничок тюремний і через «кормушку» повідомив мені цю
новину.
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І. Прудиус все займається з Лічним, чим позбавляє мене радості спілкуватись з цим подонком. Так ми домовились з Іваном. Бо надто настирно цей негідник іноді намагається влізти до мене в довір’я.
Коли викликав цю тварюку слідчий, І. Прудиус розповів мені про неї.
Після звільнення з табору цей В. Лічний влаштувався шофером у похоронне бюро. Там він приглядався до покійників, які гарно вбрані, чи які
мають золоті зуби, коштовні обручки та інші цінності, а тоді зі своїми
друзями вночі розкопували могили, щоб пограбувати покійників. Отаких
будівників комунізму виховала безбожна комуністична влада.
За ці дні перечитав досить різного мотлоху. А серед нього «День сардини» Сіда Чапліна. Чудовий твір, від якого дістав справжнє задоволення.
А за вікном перегукуються «друзі народу»:
– Каряга, Каряга, я – Могила. Ты меня слышишь?
– Говори, слышу.
– Возили Фитиля на судилку?
– Возили.
– Что дали?
– Восемь лет.
– Ништяк. Расход.
Такі «радіодіалоги» чути мало не щогодини. Зранку й до відбою. Чути, як у дворі надзирателі матюкають та лякають карами «радистів», але
перегук не вщухає.
Як і під час мого сидіння в 50-х роках по тюрмах Москви та Сибіру,
мене чомусь тішить оте, що всі ці лайки, вся оця дрянь блатна спілкується
виключно на «веліком і могучем».
І. Прудиус налагодив «пошту» з іншими камерами. Він веде переговори з сусідньою камерою через металічну кварту, притиснену до стіни.
Просять найбільше чаю і курива. Іноді питають за «шмотки».
Я не втручаюсь в ту метушню. Це І. Прудиус приймає й відправляє
«коня», передає за адресою «ксіви», ділиться цигарками, хоч і в нього їх
обмаль.
Ці «коні» і ця «пошта» в тюрмі працює, скільки існують тюрми. Але
все це надто обмежене в таких знаменитих тюрмах, як Лефортовка чи й
сама Луб’янка, де на вікнах у час мого там сидіння «намордники» були з
бляшаних щитів, щільно припасовані до стін, і лиш зверху відкривали вузьку смужку неба. У рідному Житомирі в цей час «намордників» на вікнах уже не було, і коні вільно гуляють з камери до камери. Возять «коні»
куриво, чай, речі з одягу чи взуття, книжки, олівці, папір, щось з їжі, словом, усе, що може пролізти крізь ґрати тюремних вікон.
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6 листопада 1980
Вручили обвинувальний висновок. Прокурор затвердив його ще 27
жовтня, але не В. Жиляєв, а якийсь «и.о.» Читаю цю нісенітну збиранину
пліток і вигадок, і просто гидко стає від того, що це пишуть люди ніби з
вищою юридичною освітою, як оцей слідчий мій Ю. Кулик. Адже знають,
що самі порушують закон, порушують елементарні права людини, що це
злочин, передбачений кримінальним кодексом, – а пишуть. Бо так наказав
якийсь М. Ярошенко з КГБ: щоб «цього типа» ізолювати. І ці холуї, ці нікчеми зі значками про вищу освіту на грудях, які вони носять, наче ордени, виконують накази садиста Ярошенка. Бо бояться його, бо не можуть
пересилити страху, бо втратили почуття людської гідності. Бо стали тими
«органчиками», яких так геніально передбачив М. Салтиков-Щедрін у
своїй «Історії одного міста».
Тому й не дивно, що досі я не зустрічав серед юристів жодної порядної людини.
Візьмемо наш Коростишів. З тих прокурорів, що діяли за моєї пам’яті, Гаврилюк помер від алкоголю, Лушников, який змінив Гаврилюка, аж
трясся, щоб десь випити, він буквально терирозував працівників лісгосзагу і нашого М. Шальмана, очевидно знаючи їхніми грішки, беручи з них
дані і грішми, і могоричами. Правда, М. Шальман свого не пропивав, він
поїв Лушкіна за рахунок держави й міжколгоспбуду. Бо й сам шахрай із
шахраїв, як і всі в партії комуністів. Помічник у Лушкіна Сидоров умер
п’яним десь попід тинню. А чого вартий був юрисконсульт облміжколгоспбуду М. Степанюк? Нап’ється до свинства, але не забуває вимагати:
«Дай на похмілля, бо мені завтра голова болітиме». Словом, п’яна наша
юстиція могла викликати до себе тільки зневагу. Вона захищає право лиш
того, хто має владу, і того, хто має гроші.
Вчора таки забрали від нас Лічного. Видно, не виправдав довір’я
оперорганів. Кудись до інших перекинули щось винюхувати. Навіть І.
Прудиус, що знав цього покидька ще з Коростеня, зітхнув з полегшенням.
Коли І. Прудиуса покликали на допит і я лишився в камері один,
відчинив «кормушку» старший зміни наглядачів, так званий корпусний, і
попросив дати йому звинувачення. Я дав, хай читає. Може справді людина хороша. Повернув мені ці папери до того, як повернувся з допиту І. Прудиус.
А динамік, що хрипить у ніші над дверями поруч з підсліпуватою
лампочкою в металевій сітці, доніс вістку, що на президентських виборах
у США переміг Рональд Рейган, якого органічно не любить кремлівська
дідушня.
Цей їм спати, видно, дійсно не дасть, як і обіцяє.
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10 листопада 1980
І треба ж так: саме день народження Данчика сьогодні, а Марійка
принесла передачу. Привезла нові теплі черевики та білизну. А вони ж
мені тут і там будуть непотрібні. Там дадуть табірну спецуніформу. І до
всього масло, ковбаса, цукор. Як то належить за тюремними нормами, на
п’ять карбованців продуктів. Щоб не об’їдались.
Рідна моя! Відриває від себе, від дітей, а несе мені. Просив же, щоб
нічого мені не передавала. Я звик до казенного харчу. Знаю, як рідна радянська влада пілкується про таких людей, як моя сім’я. Мстива влада,
людиноненависницька. Та дай, Боже, моїй сім’ї сил і здоров’я все те перенести з гідністю. Я вірю, що недовго нам гибіти в неволі. Згине ця клята комуністична тюрма смердюча. Я відпокутую за всіх своїх рідних та
близьких. І ще усміхнеться всім нам доля.
Так у нас з Прудиусом було невеличке свято, ми чаювали багато, відзначали день народження сина, хай же йому буде не одне терня на дорозі
життєвій, хай і троянди зацвітуть щедро.
Після «святкового столу» я ліг читати, а Прудиус щось там своє шарудів у куті. Коли підходить, сміється й показує на свою койку:
– Дивіться, що я придумав.
Дивлюсь. А він знайшов десь кусок фольги й прив’язав нею алюмінієву тюремну кварту до верхнього бильця ліжка так, щоб її не було видно з
надзирательського «вічка». У кварті в нього чай, який він заварює, палячи під квартою підшивки перечитаних журналів. А чай йому приніс його
слідчий.
Дійсно біднота на вигадки багата. Я аж розсміявся. Але мене чифір
не цікавіть, хоч то справжня тюремна валюта. Я чифіру не вживаю, то й
клопоту мені менше в тюрмі. Як і з куривом.
Для тюрми радянської то ціле щастя тому зекові, який не курить і не
чифирить. Він позбавляється одразу двох засобів фізичних тортур, якими
вміло користаються і слідчі, і табірне начальство. Перші для добування
свідчень, а другі – для виконання виробничих планів.
Адже задавнений курець без курива, чи запеклий чифирист без чаю
що завгодно підпишуть, якщо їм пообіцяють тієї отрути, а то й продадуть
свого товариша. Аби задовольнити жадобу диму, аби заспокоїти оту зміюку, що ссе їм і шлунок, і свідомість, поки не закоптиш її димом, не заллєш отрутою наркотика.
І в тюрмах, і в концтаборах тютюн і чай є предметом спекуляції й
наживи серед тюремно-табірної обслуги. Наглядачі й вільнонаймані, офіцери й рядові не зважають ні на заборони, ні на кари, а несуть у зони махорку, оту знамениту, від якої, коли закуриш, мухи падають, і чай. На волі
купляють за 35 – 60 копійок, а в неволі з зека деруть 5 – 12 рубликів. Так
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роблять і в Коростені. Ось про це мені Прудиус мало не щодня розповідає. Так чинять і в зловісних Райках, про що мені розповідали ще в загальних камерах СІЗО.
Я чекав, що сьогодні буде судилище. Але нема...
14 листопада 1980
От і суд.
Привезли мене в обласний суд. Завели в клітку справа від суддівського трону. Високі стільці суддів під державним гербом ще були порожні.
В залі було кілька чоловік. Помітив донощиків Ю. Щербатюка, А. Добровольського, О. Паламарчука, Б. Покраса, Л. Гнідовського, М. Хоменка.
Чомусь з редакції присутні М. Ільницький та Г. Письмак. І цілком непричетний до справи В. Брановицький, чоловік однієї з моїх співробітниць по
міжколгоспбуду. Невже і їх викликали свідками? Адже в справі нема ніяких їхніх свідчень.
Між цими знайомими є Марійка. Вона сидить з якоюсь незнайомою
жінкою, щось тихо бесідують. Поруч з ними якийсь незнайомий тип з підозрілою пикою. Схожий на чекістську «публіку», що імітує «возмущение
масс». З коридору до залу, з того входу, звідки завели мене, заглядає до залу
М. Ярошенко. Розумію – для піднесення духу донощикам, яких він стільки готував до цієї огидної справи.
Мене охороняє молодий солдат з середньоазіатських народностей. Не
дозволяє повертатись до залу, але я на те мало звертаю уваги, слідкую за
Марійкою, приглядаюсь до людей, що сидять там. Привітався кивком голови з Марійкою. Донощики відвертають блудливі очі.
Зі службового входу до мене підходить фарбована біла дама: – Я
призначена вашим адвокатом.
– А ви хоч читали мою справу?
– Читала, звичайно.
– Погано читали. Там є документ, в якому написано, що я відмовляюсь від адвоката.
– Ну, бачте, так не положено. Як же суд без адвоката?
– Якщо суду обов’язково треба адвоката, і він його призначив, то й
захищайте його інтереси. Я вас не просив і ви мені не потрібні.
Це, виявилось, була Л. Суміна, дружина якогось з чинів обласних органів каральної юриспруденції. Вона ще щось говорила, але я не слухав її,
а користався її присутністю, щоб зручніше було спостерігати за залом.
Людей там так і не прибавилось. Вартовий грубо обірвав адвокатшу й
прогнав її від мене.
Заходять судді. Встаємо, як і належить. Не на знак пошани до цих суддів, а на знак пошани до ідеї правосуддя, якої так і не знали ми за час,
відколи до влади прийшли комуністи.
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Голова суду С. Білецький. Такий класично запліснявілий тип «конторського щура», схожого на Шельменка, волосного писаря часів
Г. Квітки-Основ’яненка. По обидва боки від нього засіли так звані «народні засідателі» В. Сапфіров і Ф. Хоптяний. Видно, що їм цивільний
одяг не до лиця. Дублені, наче тесані з каменю, обличчя, порожні очі
старих чекістів, що почивають на «заслуженому відпочинку».
Секретар О. Мазко – якась звичайна малопримітна особа.
Зате прокурор Е. Савченко з таким собі рильцем, як у щура, сірий, як
щур, одразу викликає антипатію.
Почались формальності.
Чи не маю чого проти складу суду?
А яка різниця, хто буде судити. І цей склад суду підібраний у КГБ, і
новий такий же підберуть. Адже кого-кого, а своїх холуїв у чекістів усюди
не бракує. Та я й зацікавлений у тому, щоб скоріше закінчилась ця бридка
комедія.
Якою мовою бажаю, щоб велось судове засідання?
А мені байдуже, якою, хоч турецькою. Якщо російською, то це лиш
підкреслить факт, що судили мене вороги. Якщо українською, то це означатиме, що судилище інсценують свої христопродавці.
Винним себе не визнаю. Наголошую, що звинувачення, висунуті проти мене, є незаконними, бо порушують мої конституційні права.
Йде нудне судове формальне шахрайство.
Та найцікавіші події настали, коли почали допит свідків. Першим
викликали М. Шальмана, але той не з’явився. Дають довідку, що поїхав у
турпоїздку. А це ще одне свідчення, що Щальман є сексотом гебістів.
Зачитують його донос.
Далі один за одним викладають свої доноси решта донощиків. Їх там,
у коридорі, явно ще підбадьорив М. Ярошенко, який там за кулісами диригує своєю постановкою.
Але чують негідники, що творять юдину справу. Заїкаються, плутаються, покриваються потом. М. Хоменко, сусід, говорить, що не встиг у
Коростишеві обвалитись під час купальських свят міст через Тетерів з
людьми, як про цю подію передали вже по радіо «Голос Америки». Значить, це Волинець повідомив у Америку.
І це йде за доказ. Хоч насправді М. Хоменко тільки доказав, що слухає заборонені передачі «Голосу Америки», тобто сам на себе наклепав.
О. Паламарчук, почервонівши, як печений рак, і не встигаючи витирати хустиною піт з безсоромної морди, верзе щось, що я засуджував радянське вторгнення в Афганістан задовго до того, як радянські окупанти
появились у тій героїчній країні.
– А точніше: коли це було? – навіть О. Білецький не витримав.
– Ну, років п’ять тому, – мимрить Паламарчук.
45

– А ви знаєте, який зараз рік? – знову не втримався Білецький.
– Здається, вісімдесятий... – бурмоче Паламарчук.
Отакі свідчення. Про те, що сталось неповний рік тому, я вже говорив свідку п’ять років тому!
Пророк!
І так усі свідки.
– Не суд, а комедія, – скаже після присутній на суді В. Браневицький.
Але не кращий був і прокурор. Він вимагав перекваліфікувати мені
статтю 187-1 на 62-у, що так і виказувало його змову з М. Ярошенком.
Серед різних брехливих звинувачень він сказав, що я в щоденнику
своєму жалкував, що не брав участі в боротьбі УПА. При цьому назвав
номер конфіскованого зошита щоденника й сторінку.
Я добре пам’ятав цей запис. Зроблений він був ще тоді, як я перебував у концтаборі в 1956 році під час роботи державної комісії з перегляду
справ. І я попросив суду, щоб судді знайшли названу прокурором цитату.
Бо щоденники мої лежали на столі перед головою суду.
І тут трапився конфуз. Прокурор листав той зошит, який він ніби цитував, знайшов сторінку, але не міг знайти цитати, яку він ніби виписав
звідти. Навіть ця прокурорська потвора стала покриватись потом, бо не
було того запису, який він мені приписував. Пошукав ту цитату й сам
С. Білецький, обидва німуючі «народні» засідателі – нема.
Гнітюча пауза.
– То де ж той запис? Адже прокурор вказав точно зошит і сторінку в
ньому? Кому належить та цитата, мені чи прокуророві? – доскіпуюсь я.
Запала якась незручна тиша. Та знайшовся С. Білецький:
– Ну, це неважно, – сказав він похапцом.
– А для мене це важливо, – відповів йому я.
Але він спішно перейшов до дальшого сценарію комедії.
Щось там говорила незрозуміле адвокат Л. Суміна, та я не слухав її.
Після Л. Суміної об’явлено перерву. Попереджено, що після перерви
буде мені надано останнє слово.
Судді пішли обідати. Людей вигнали з залу. Мене лишили з конвоєм.
Солдати пропонували мені обід, але я відмовився.
Я зрозумів сценарій С. Білецького з кагебістами. Вони гадали, що я,
відмовившись від авдвоката, закатаю довгу промову в останньому слові,
де буду виправдовувати себе, звинувачуватиму їх і донощиків, викриватиму систему, владу і все інше, як то робили деякі нерозумні наші дисиденти.
Та я знав, що таке радянський суд. Я знав, хто підбирає суддів. Я
знаю, якими законами вони керуються. Твої промови в порожньому залі
ніхто не стенографує, а секретар пише в протокол, який пізніше ретельно
відредагують, лиш «антирадянські» мої висловлювання, як свідчення моєї
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вини. І я керувався відомим прислів’ям: «Не мечи бісеру перед свинями».
Це був мій метод боротьби з ворогом. Не голосний протест на показ. Не
ефективний словодиспут з салтиковськими «органчиками». Не показні героїзм і відвага. А тиха, спокійна зневага до ворога. Презирство й огида.
Це вбиває їх сильніше, ніж запальна викривальна промова. Разом з тим я
не маю наміру проситись, чи чогось просити у ворогів, людей нікчемних і
непорядних, гебістських холуїв. Я міг тільки вимагати, а не просити. І то
лише у випадках побутових, дріб’язкових.
І от, коли панове судді вернулись з обіду, головуючий С. Білецький
оголосив про надання мені останнього слова.
– Прошу надати мені побачення з дружиною і донькою, – сказав я.
С. Білецький помовчав. Він одразу не знайшов, що відповісти. Його з
Ярошенком сценарій рушився. Він поворушив про себе губами і, нарешті,
промовив:
– Ну, це вам нададуть. А от по справі може яке прохання до суду буде...
– Нема чого просити і кого.
Більше – ні слова.
С. Білецький мовчки стояв за своїм гербованим столом, вступившись
у циферблат годинника, що висів у залі навпроти стола суддів. Збігла довга мовчазна пауза. Нарешті зважився:
– Суд іде на нараду.
Через півгодини – вирок. Відхилили вимогу прокурора про перекваліфікацію статті, що, очевидно, намірялись зробити, якщо в останньому
слові я буду лаяти рідну радянську владу, підтвердили звинувачення за
статтею 187-1 і на підставі цієї статті вирішили мене «позбавити волі на 3
/три/ роки у виправно-трудовій колонії суворого режиму».
На повну катушку.
Побачення з Марійкою не дали, брехуни.
Повезли в тюрму.
Між брамами в тюрмі вартовий, що при воротах, запитує:
– Скільки?
Це скільки зеків він везе у «вороні».
– Один, і той не винен, – жартує мій конвоїр.
У чергового по тюрмі прискіпався до мене якийсь офіцер у чорному
кожушку.
– Земляк твій, – каже черговий тому, в кожушку.
– Що наробив? – той питає так по-начальницьки, зверхньо.
– А яке ваше діло?
– Попадеш до мене, то побачиш, яке.
– Тоді побачу. А зараз мені не тикайте. Я свиней з вами не пас.
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ПРИМІТКА: я пізніше справді потрапив під його руку. Був це капітан Черниш, опер з Райківського концтабору під Бердичевом. Але не я його, а він мене боявся.
Далі мене постригли. Запакували знову до смердючої камери № 24 в
карантин.
15–16 листопада 1980
Не повезло, що суд відбувся у п’ятницю. Довелося три дні винюхувати радянську тюремну медицину, якою тюремні ескулапи щедро поливають ці карантинні камери, ніби пекельною смолою. Пробувши в цій камері добу, людина так просякається тим нестерпним смородом, що від неї
тхне тюрмою цілий рік. А тут ще в п’ятницю кинули нас до 24-ї, де вікна
всі вибиті. До смороду приєднався холод, а не всі зодягнені тепло, бо декого прихопили ще за теплих днів. А до камери все прибували свіжі «обвінчані» з Коростеня, з Народичів, з мого рідного Коростишева. Це
Б. Піскорський з Харитонівки, якому суддя С. Кравчук відміряв п’ять років,
з Брусилова привезли О. Білецького та К. Остапенка. Цих «обкрутив» добре мені знаний О. Броницький. Ці щось там з головою лазарівського
колгоспу Б. Диким побились чи посварились. Хулігани. Прості собі колгоспники. Ми покликали чергового по тюрмі й зажадали, щоб нас перевели з 24-ї до іншої камери, туди, де є хоч якісь шибки, і вітер не гуляє по
смердючій хаті так люто.
Перевели. Поруч, до 22-ї. І цікаво: чому б одразу того не зробити?
Адже добре знали, що в 24-ій сидіти гірше, ніж у карцері?
І тюремники, і лікарі знали.
Але навмисно, щоб дошкулити.
Бо комуністи.
17 листопада 1980
Перевели зі смердючої «карантинки» до етапної камери № 115. Тут
чекають своєї долі ті, кого вже «обкрутили» в суді. Одні пишуть касації та
чекають їх вирішення. Інші чекають етапу до місця призначення, до концтабору. Багато знайомих. Серед них і П. Литвиненко. Знову мешкаємо поруч на верхніх нарах.
Камера величезна. І обставлена за житомирським тюремним комфортом. По два боки двоярусні металеві койки, що знали ще часи Миколи Першого. Посередині довгий брудний дерев’яний стіл, за яким зеки
обідають, пишуть листи та скарги, «забивають козла» і просто сидять,
кому нічого робити.
Справа від важких дверей входу в цей рай емведешний – шафа, де
кладемо пайки хліба, милостиво даровані рідною комуністичною партією
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і радянським урядом. Зліва – модернізована параша: забетований унітаз,
огороджений листовим залізом урівні з плечами людини.
Не зважаючи на відчинені кватирки, в камері стоїть їдкий сопух параші, аромати прокислої тюремної баланди і нікотину, що ніби просяк ці
товсті тюремні мури, і вони дихають ним.
Підлога цементна, вся у вибоїнах.
Все за соціалістичними стандартами.
До цього ми звичні. Привчили нас.
18 листопада 1980
Викликали охочих піти на роботу. Є тут картонажний цех. В ньому
виробляють картонні коробки для взуття та інших упаковок.
Охочих йти на роботу мало.
Тому старший сержант, що вже зморщився і зжовк увесь тут на
службі державній, вдається до своєрідного заохочення. Воно звучить так:
– Хто не йде на роботу, той педераст!
Правда, гідне комуністичне виховання? Просто, як у Антона Макаренка.
А це ж дуже образливо для блатняків, коли їх обзивають цим словом.
Та охочих нема. Йдемо з камери всього п’ять чоловік.
Робота не тяжка. Ніхто не підчиняє. Головне – повітря не те специфічне камерне, смердюче.
Але недовго я попрацював. Повели якимись тюремними переходами,
і лиш коли привели до вузьких дверей, ніби виходу на сцену, як-то сказали, що до мене приїхали на побачення.
Заходжу. За скляною перегородкою рідні обличчя – Марійка і Галинка. Поруч ще три пари. Беремо телефонні трубки, щоб говорити, а бачимо
один одного через грубу шкляну перегородку.
Так багато хотілося б розповісти і почути! Та чомусь щезають десь
слова. Тільки сльози зрадливо намагаються потекти з очей. І всю увагу
звертаєш, щоб не випустити їх на світ Божий. І хоч сльози мали б литись
з очей, а давить чомусь за горло.
Поволі розговорились.
Син телефонував з Хмельницького, що одержав повістку в армію на
20-е. Тобто через день.
Галинка лежала у лікарні. Хвороба Боткіна. Ясно. Переживала. Рідні
чекісти вже й у неї відняли частину здоров’я. Ці вміють губити людей,
змалку калічити душу дитинячу.
На роботі суцільні неприємності. Але не здамся, каже Марійка. Та є
й добрі люди, що допомагають, підтримують на дусі.
Якраз тільки освоїлись з тюремним переговорним «телефоном», і
розмова почала клеїтись, як вертухай за плечима рявкає:
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– Канчай свіданіє! Врем’є істікло!
Прощаємось. Прошу нічого не возити мені ні з одягу, ні з їжі. Галинка аж до виходу йде, оглядаючись на мене повними болю, жаху і сліз
очима.
Моє серце не просто обливається кров’ю. Кровоточить уся душа.
Але – витримаю.
З побачення повели не на роботу, а до камери.
І знову викликають. Але до «кормушки». Вручають мені копію вироку. Це значить, що я маю сім діб на оскарження вироку до вищої інстанції. Судив мене обласний суд, значить, оскарження слід писати до Верховного суду УРСР.
Не писатиму.
Проситись?
Не діждуть.
Скоріше з цього смороду в табір. Там хоч повітря більше. Хоч у нас
скрізь тюрма. Вся велика країна від Балтії до Тихого океану і «від молдаванина до фіна» – суцільна тюрма.
Страшна тюрма народів.
Розбійна людоїдська система.
Кому скаржитись?
Чи в Києві судді не комуністи?
Чи там судять по закону й совісті, а не по вказівках ярошенків
або федорчуків та їхніх собарників?
А в камері всі розхвалюють О. Косигіна, який недавно пішов у відставку. Один з двох ще сталінських політбюристів, що залишились. Другий – М. Суслов, сірий кардинал Кремля, страшна особа.
Блатні хвалять О. Косигіна. За що? Самі не знають. Ніби чули, що з
чимось не погоджувався з Л. Брежнєвим. А в чім суть незгоди? Не знають. От і вся політграмота. Зате Л. Брежнєва лають на всі заставки.
Обридло. Коли настав час сну, довго не можу заснути. Марійка, Галинка, Данчик усе перед очима.
22 листопада 1980
Зранку водили до лазні. Всі сорок з лишнім чоловік загнали до роздягальні, брудної і запущеної. На двох видали по одному лезу для гоління
марки «Нева». Це дуже добре відомі леза для гоління уславились тим, що
ними навіть олівці стругати погано – не ріжуть. А голитись ними – то мука несусвітня, то кара небесна. Після них, тих лез, щоки горять вогнем,
червона висипка покриває шию, і пече, пече. Це ще один метод комуністичних тортур, щоб тюрма не здавалась санаторієм. Та мені й тієї не дісталось, бо вертухай прорахувався, а я не звик видирати з рук будь-що. Я
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вважаю, що варто всюди бути людиною. Та якийсь хлопчина дає мені лезо:
– На, батя, тримай.
Дзеркал не вистачає на всіх. Тому коло одного вузенького осколка
дзеркала, вліпленого в штукатурку вузького коридорчика, по три-чотири
зеки туляться. Вертухай підганяє. Йому ми мусимо повернути стільки лез,
скільки він видав. Тому спішимо. А позаростали за тиждень. Лезо по бороді гарчить, наче коса по будяках. Вириває окремі волосинки з коренем.
Виступає краплинами кров. Словом, соціалістичний сервіс 20-го віку.
Нарешті запускають до темного, наче підвал, приміщення. У ніс різко б’є запах аміаку. Всюди слиз і бруд. На сорок чоловік десять сіток душових, і ті не всі справні.
Миємось.
Бігаємо від сітки до сітки по слизькій цементній підлозі, осклизлій
від якогось ніби жабуриння, бо ніхто не прибирає тут, як слід.
Та ось уже виганяють. Бо за дверима вже чути гамір іншої камери.
Наглядачі поспішають, щоб скоріше відбути свій «банний день».
Та коли одяглись, виявилось, що нема одного леза, що видали для
гоління.
Провели шмон.
Не знайшли.
Повели на «ворота», пропустили поодинці через установку, що виявляє металеві речі.
Роздягнені догола, стоїмо на холодному осінньому протягу. Це після
лазні, де було хоч і не розкішне, але якесь тепло.
Умовляння: хто заховав – віддайте.
Бо машина не реагує.
Нарешті щось десь знайшли.
Ведуть до камери.
25 листопада 1980
Закінчився строк подачі касації. Я не писав її. Не хочу нікого нічого
просити. До того ж прекрасно знаю, що все те даремно. Суд наш – не суд,
а маріонетка. Мене засудив М. Ярошенко задовго до суду. Це він дав
«ЦУ» С. Білецькому, як і на скільки мене засудити. А С. Білецький, як
маріонетка, просто виконав ті вказівки КГБ. Бо він же чесний комуніст. А
комуніст діє не по совісті й закону, як то повинен діяти суддя, а по партійному обов’язку і за вказівками начальства. Принизлива така роль судді. Не суддя, виходить, а кат. Бо засудили вже в КГБ, а він лише виконує,
оформляє той присуд.
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Але навряд чи С. Білецький відчуває ту принизливість свого становища.
Словом, сьогодні вирок вступив у законну силу.
Мій знайомий з 118-ї камери, з яким ми зустрілися на роботі в картонажному цеху, головбух військової частини Дяченко, говорив, що його
знайомили зі стенограмою судового засідання. Але вона така подібна до
правди, як небо до землі. Мене ж навіть і з цим фальсифікатом не знайомили перед затвердженням вироку.
Тепер я можу чекати етапу в колонію.
Там уже може напишу комусь, але не цим маріонеткам.
Хоч кому б не писав, усе сюди пришлють «розбиратись». Це зачароване коло кругової поруки. Це геніально проста ленінська будова мафіозної вертикалі влади. Влади партії (читай: банди) над країною. Бо партія за
Леніним – це компанія «хорошо спевшихся между собой единомышленников». Це класичне визначення партії, як компанії змовників, мафіозі, як
банди. То ж що від неї чекати? Бо ж усі слідчі, прокурори і судді є членами отієї групи «хорошо спевшихся единомышленников». А тепер ще «хорошо спившейся».
Між тим життя в камері йде своїм ходом.
Параша в кутку смердить здорово. Вона то шумить нестримним потоком водоводу, то завмирає, коли води нема. Часто забивається, і з неї
все тече в камеру, заливає долівку. Кличемо сантехніка, але він не дуже
поспішає. Оце недавно півдня й цілу ніч стояло смердюче болото в камері. Прийшов якийсь вертухай, виматюкався, і пішов геть. Лише на другий
день прийшли сантехніки і відремонтували парашу.
Параша використовується не лише за своїм прямим призначенням.
Вона розташована поза видимістю з вічка, в яке підглядають вертухаї, або
«мусора», як їх тут частіше звуть, а тому в ній є нелегальний «самовар» –
банка алюмінієва, в якій блатняки варять чифир.
На паливо йдуть дрова з шафи, в якій лежать пайки хліба і стоїть посуду, а також рушники, простирадла, онучі, особливо нові.
Чай дістають у ларку, через передачі, від знайомих, від знайомих
«мусорів» за гроші у десять раз більші, ніж варта пачка чаю, з інших камер «возять конем».
І коли в камері вже повно диму, заходить іноді корпусний, обійде камеру, мов шукає, звідки той дим, а до параші, де висить «самовар» з чифиром, не заглядає. Поматюкається, погрозить – і піде.
А блатняки глушать чифир, заварений у параші, сміються над «мусорами», а гублять власне здоров’я.
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Викликали на етап сім чоловік з нашої камери. Серед них і мій сусіда
по нарах і найближчий земляк Петро Литвиненко. Куди етап – не говорять. Але Петро Тихонович, скулившись, сказав:
– А куди ж мене пошлють? Туди, де найгірше – у Райки. Така моя доля.
Чомусь Райки тут вважаються найгіршим концтабором у області.
Найбільш «престижним» вважаються коростенський при заводі сільгоспмашин. Особливо через те, що там дуже легко купити чаю для чифиру.
Пачка чаю коштує 5 карбованців у надзирателя чи вільнонайманого при
державній ціні 38 копійок. І надзирателі несуть ті пачки, наживаються на
дурних зеках. І як часто говорив І. Прудиус, купляють за чай собі легковики.
І начальство виробничі плани виконує.
Розповідав І. Прудиус про те «добро» з чаєм у Коростенському концтаборі суворого режиму. Окрім того, що залюбки спекулюють «мусори»
та вільнонаймані на заводі, допомагає їм і начальство.
Коли закінчують місяць або квартал, а план «горить», то начальство
об’являє:
– Який цех виконає план, то отовариться чаєм без обмежень. І по чотири пачки на роботягу буде видано безплатно!
І всі, навіть блатні, зі шкіри лізуть, щоб виконати план. І виконують.
Ціною свого здоров’я.
Головне, підкреслював І. Прудиус, що табірне начальство в Коростені завжди дотримувало слова. Бо в інших таборах наобіцяють і обмануть.
Брехуни. А в Коростені – ні. Тому Коростень у кримінальників – рай тюремний.
28 листопада 1980
Нарешті!
Те, чого так довго чекав.
Це листи від моїх Марійки та Галинки.
Пишуть про свої домашні клопоти. А з серця криваві краплі капають.
Як вони там? Бо пишуть не все. Знають, що цензура не дрімає. Особливо
щодо тих, кого опікують гебісти і такі звіроподібні, як М. Ярошенко. Дівчата мої пишуть, що Данчик служить у військах зв’язку коло Жовкви на
Львівщині.
Знаю, що і йому там нелегко. Не дадуть гебісти спокою.
І от єдине сакраментальне питання: хай я для влади такий страшний,
але для чого знущатися над сім’єю, над дітьми?
Перебираю в пам’яті всі режими, відомі з історії. Від рабовласництва
і до наших днів. І з жахом бачу, що не було в історіях такого дикого, сва53

вільного, людиноненависницького, кривавого устрою державного, як оцей
наш соціалістичний рай.
Скільки комуністична пропаганда трубила про муки свого сифілітичного батька В. Леніна в царських тюрмах. Але мовчала про те, що
В. Леніну під час перебування в слідчій камері в Петербурзі носили свіже
молоко, обіди з ресторану і книги з дому. Без обмежень! А нас ленінці як
тепер обслуговують?
Баланда смердюча, спецхліб з відходів, ларьок раз на місяць на п’ять
карбованців і книги тільки з тюремної бібліотеки, де порядну книгу рідко
здибаєш, а лежить одна макулатура пропагандистська.
В. Ленін їхав на заслання у дорогому хутрі, як вільний, без конвою і
шмонів, за ним везли фортепіано і велику панську оборудку. На засланні
великий мученик за ідею не працював, а одержував од царської держави
утримання. Бив зайців, що потрапили у водяний полон, палкою, як варвар-дикун, на відміну від «гнилого ліберала» діда Мазая некрасовського,
полював, вигулював, зваблював сільських красунь і писав свої хитромудрі опуси, які пізніше його поплічники назвуть геніальними.
Нас же вірні ленінці везуть на заслання під гавкіт конвойних псів і
матюки конвойних солдафонів, шмонаючи на кожній пересилці, де кожен
«мусор» грабує тебе, як хоче, відбирає в тебе, що хоче.
Та що порівнювати з царськими часами!
Навіть проклята фашистська тюрма не була такою страшною і такою
людожерною, як радянська, комуністична. Хоч фашисти і комуністи – то
«близнецы-братья», як писав В. Маяковський. Один у одного запозичували досвід і методи. Під одним прапором – під червоним – пролетарським,
кривавим.
Середньовічна інквізиція була лиш блідою тінню сучасної московсько-більшовицької, дилетантською перед професіоналами найвищого класу
в галузі людоїдства, тортур, наклепів, сваволі й кривавого розгулу.
І страшно подумати: як ми виживаємо в такому пеклі?
Адже такого пекельного життя навіть суворі біблійні пророки не могли придумати.
А ми виживаємо. І мовчати? Нізащо!
Скептики кажуть: а що від твого крику зміниться?
Відповідаю: крапля довбе камінь.
11 грудня 1980
І от я в Райках.
Учора попередили, щоб не йшов на роботу сьогодні, бо поїду на етап.
Збиратись мені було недовго. Здав постіль – і все. З камери зі мною їхали
ще двоє – В. Васьківський з Народич і В. Лузан. У воронок в дворі тюрми
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напхали стільки, що лежали один на одному штабелем. Так і везли на залізничну станцію до вагон-зака, який тут спеціально курсує по замкнутому колу Житомир – Коростень – Бердичів – Житомир. Возять зеків тудисюди між своїми тюрмами і концтаборами. По дорозі ще на окремих зупинках, що коло райцентрів, підбирають і з районних КПЗ. І хто тут головний диспетчер, що керує цим зеківським рухом, цим невільничим конвейєром? Говорять, що все це очолює Володимир Горох, заступник начальника обласного УВД. Я цього В. Гороха дуже добре знаю ще з тих часів, як він у нас у Коростишеві був автоінспектором в чині старшого лейтенанта. Але мовчу. Слухаю, що про нього зеки кажуть. І мотаю на вус.
Мовчу.
В «столипіні» порівняно просторо було. Лежав на верхній полиці.
Дивився і слухав. І думав. Везли довго. Когось віддавали, когось приймали. Аж ось і Коростень. Стояли довго. І під самий кінець стояння привезли ще одного, до нас у «купе» вселили.
Каже, що прямо з карцеру забрали. Замерз ніби, скавулисть пособачому, просить їсти. Дав і я хліб свій і ту рибу, що давали на дорогу, бо
я її не їв.
Розпитують його всі. А він до мене все звертається, ніби знає, що я
тут маю їхати. Каже, що великий друг Ю. Залети, але де подружились, не
каже. Сам ніби з Черняхівського району. І прізвище дуже звучне – Сопливчик. Щось і про дружину Ю. Залети плів, і про свою дружину. Ніби
отримав листа від Ю. Залети, але толком не міг сказати звідки.
Надто вже примітивна чекістська «операція».
У Райках нас зустріли похмуре небо і заспані вертухаї. Зігнали всіх, а
це чоловік 30, до ШІЗО.
Тут стоять верстати для плетіння сталевої сітки. І верстати, і все навкруг брудне, в мастилі. Сісти нема на чому, бо відразу будеш у мастилі,
як колгоспний тракторист. Довго тулялись ми по цій напівземлянці, залитій мастилом і болотом, поки не прийшли якісь писарі з наглядачами,
щоб нас обмундирувати по-табірному. Головне в обмундировці було – нагрудна бірка з прізвищем, без якої, лякали бувалі табірники, неможливо
буде показати носа надвір. Бо начальником режиму тут якийсь Приймак,
який, коли стріне без бірки, одразу проковтне.
Зі мною трапилась заминка – не знайшлося мені черевиків 45-го
розміру. Ходили на склад спеціально шукати. Здав усі свої речі, дали мені
квитанцію. І от я вже патентований зек.
Почали викликати на комісію, яка розподіляла новоприбулих по цехах і бригадах. Я йшов у числі останніх, бо довго шукали мені черевики.
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Знайома картина. За столом «президії» повне начальство. Однак вище майора я не помітив чина. Хто з них хто, я не знаю ще. Але впало в
око, що тільки я назвав своє прізвище, начальники за столом переглянулись і один з них багатозначно подивився на одного з офіцерів, що сиділи
на лавах уздовж стін. Я відповів на виклик, як і належить за статутом зекам: назвав себе, статтю, строк.
Запитали про спеціальність.
Відповів.
– Ну, хто його бере? Кому такий спеціаліст треба?
Підвівся симпатичний старший лейтенант, на якого перед тим багатозначно дивився начальник:
– Я його беру.
Продали мене.
– Куди мені йти? – питаю.
– Ідіть у 6-й загін, 3-ю бригаду. Скажіть бригадиру, щоб вас улаштував. Скажіть йому, що вас загоновий прислав.
Це був старший лейтенант Романчук.
Пішов. Напитав, де той шостий загін. Це був десь третій барак від
столовки табірної. Наш загін на другому поверсі.
Заходжу до бараку. І тут мене стрічає старий знайомий по житомирській тюрмі Вячеслав Липка. Він тут уже влаштувався «шнирьом». Це так
тут іменують днювальних, яким приходиться по всіх закутках «шниряти»,
щоб забезпечити бригаді вчасно їжу і підтримувати порядок у бараці.
Другим основним обов’язком «шниря» – бути очима й вухами «кума».
Зустрів мене мій майбутній бригадир Микола Пащенко. Мені вже
було приготовлене місце. Заздалегідь, що мене теж здивувало. Нечувана
«турбота». Мій сусіда Юра Коржавін запропонував мені своє нижнє місце, але я відмовився і зайняв верхню койку, як завжди робив і в армії, і в
концтаборі сталінському.
Юра – москвич, ще молодий хлопчина, дуже ввічливий. Він – «трубольот», звинувачений, як «тунеядец», що не працював ніде більше двох
місяців. Строк у нього невеликий, бо «трубольотам» кодекс міряє не надто щедрими дозами, але вже повторний, що характеризується як рецидив.
Знайомства. Бесіди. Розпитування. Мені сказали, що для мене вже
призначена посада на підприємстві, але завтра я на роботу не піду, бо нема моєї фотки на формулярі для наглядачів.
Отже: мене тут ждали. І відповідну роботу вже провели.
Облаштовуюсь.
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17 грудня 1980
Вчора мене попередили, що сьогодні я вже маю йти на роботу. Я й
зібрався. Та на підйомі були загоновий Аркадій Романчук і начальник цеху молодший лейтенант Валерій Івков, і лишили мене ще на день у зоні,
щоб я закінчив загонову стінгазету. То оце й працюю над газетою.
Тиждень я просачкував. То не було мого фото на обліковій картці, то
завгоспу та бригадиру треба було списки та зошити обліку різного впорядкувати. А загоновому Романчуку підігнати запущену книгу протоколів засідань ради загону. То ото я й писав все те помаленьку.
Звичайно, дізнався цікаві речі. Найбільше зі мною бесідував у ці дні
мій бригадир Микола Пащенко. Такий собі симпатичний молодий хлопець української статури. Освіта в нього невелика, а натура збереглась ота
селянська, кмітлива й розсудлива. По вечорах він не відходив від мене і
через свою простакуватість виговорив мені те, про що я запідозрив одразу.
Так він мені чистосердечно признався, що за два дні до мого приїзду
його викликало начальство й попередило, що приїду я, і що за мною слід
дивитись в усі очі. На раді загону обговорювалося питання, що зі мною
робити, як мене перевиховувати, і вже тоді вирішили, яку роботу мені дадуть.
Коля, а він попросив, щоб я його так називав, попросив мене написати листа до його «заочниці», що я йому і зробив. Лист йому сподобався
неймовірно. Потім він довго його переписував своєю рукою, аж язика висунув від натуги.
А раз увечері після чаю в каптьорці завгоспа загону М. Кухаря Коля
жалівся на долю, що отак спотворила його життя, нарікав, що забув навіть рідну мову, бо всюди на його Луганщині звучить російська, де не повернешся, хоч дома в нього говорили рідною мовою. Я це й сам бачив, бо
російська вимова бригадира була дуже поганою. І от між цими жалями
Коля заявляє:
– Знаєте, так би хотілося щось зробити, щоб насолити цим чекістам!
– Кинь про це думати, – говорю, усміхаючись в душі, бо розгадав, з
чийого веління він то каже, – строк відбудеш, повернешся додому, все забудеться.
– Ні, не забудеться. Знаєте, про що я іноді думаю? У нас є в зоні труба висока від котельної, а на ній ремонтний майданчик, до якого з робочої
зони по розтяжках вилізти можна. От би написати якихось листівок, залізти туди і розкидати, щоб аж за зону летіли!
Я усміхнувся. Це був явно нерозумний сценарій мого незабутнього
М. Ярошенка і його безмізкої наволочі на кшталт капітана Черниша. На
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таку полову я давно вже не клюю, а лише збиткуюсь над цими тупорилими недоумками.
– Я, Коля, і сам того не зроблю, і тобі не раджу, – байдуже відповів я.
– А чому?
– Тому, по-перше, що я не мавпа, щоб по ліанах лазити. А, по-друге,
це просто дурниці.
– А я б це зробив, – уперто продовжував Пащенко, – та от не вмію
тих листівок написати, грамоти мало.
– Не роби цього, Коля, сам і другим такого не говори, – заперечив я
ще раз, уявляючи, як він буде доповідати про цю бесіду оперативникам.
А я вже дізнався, що оперчастину тут очолює майор зі знаменитим прізвищем Штепа, а його заступником є отой старший лейтенант, з яким я зіткнувся в Житомирській тюрмі, коли мене привезли з суду, тепер уже капітан Черниш.
Штепи я ще не бачив. А Черниша вже знаю. Примітивний тип. Абсолютно «голомозий», як я їх називаю, цих недолугих чекістів з мізками пітекантропа.
Словом, мені за цей тиждень повністю розкрилась ота сітка донощицтва, старанно плетена навколо мене заздалегідь, щоб упіймати і дати новий строк. І, знаєте, цікаво погратись з такими дурнями, які гадають про
себе, що вони такі сучасні шерлоки холмси, позбиткуватись над ними.
Я таких ще сталінських водив за ніс, як хотів.
І ще один друг не давав мені спокою до обридження. Це «поет» з Запоріжжя Олег Ляхович. Сам він був керівником балетної студії в одному з
будинків культури Запоріжжя. Дістав невеличкий строк «за розтління малолітніх». Хоч і божиться, що «тільки фотографував голеньких дівчаток
за їх згодою». Найстрашніше, що людина не розуміє свого розтління. Бо
його вже зіпсувала Система, марксистсько-ленінська розтлінна теорія, і
він утратив критерії добра і зла.
Фотографував голеньких дівчаток.
І писав віршики. Ура-патріотичні. Про ветеранів війни, героїв, що
врятували світ, і так мені обрид, що я вже йому прямим текстом сказав,
щоб не ліз до мене з тією базграниною.
Познайомився і з земляками з Коростишева. Їх небагато – І. Горун,
М. Кондратюк і Папоушек. І мій сусід по житомирських нарах П. Литвиненко, з Вільшки. Найбільш близькі мені за віком і за обставинами
П. Литвиненко та І. Горун. З ними й зустрічаюся, хоч і не дуже часто.
Загоновий старший лейтенант Аркадій Романчук мені сподобався.
Найперше тим, що в мові не вживає матюків. Бо людину, що матюкається, я не можу поважати, хто б вона не була. А цей витриманий, завжди
охайний, вимогливий. Про таких говорять: службісти. Та я поважаю
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людей, що виконують чесно свій обов’язок по службі, якщо не зловживає
тим обов’язком і якщо той обов’язок на користь людям. А Романчук, здається, намагається бути справедливим. До мене поставив офіційно, але
без будь-якого натяку на якесь приниження, чи на спробу перевиховання.
Говорить зі мною шанобливо, тільки на «ви». Словом, загоновий відповідає моєму уявленню, яким має бути тюремне начальство. Воно повинно
завжди пам’ятати, що люди, тимчасово їм підвладні, теж люди. І до них
слід ставитись, як велить закон, народний звичай і совість людська. Звичайно, його обробляли щодо мене емісари М. Ярошенка, але з того він
виніс, видно, лиш те, що зі мною варто бути людиною.
Оце головне, про що я дізнався за цей сачковий тиждень. Умови звичайні, радянські, барачні. Їжа – баланда повсюдно відома. Але я не з панського роду, радянська влада і партія комуністів привчили мене до баланди і спецхліба.
19 грудня 1980
Свято Миколая. У нас у сім’ї ми завжди відзначали його по-сімейному урочисто, особливо, коли живий ще був наш Микола. Я сьогодні багато думав про нього. Клята радянська влада і чекісти молодим звели його в могилу.
Уночі наснилась мені Марійка. І я ніби згадав свою військову професію радиста, посилав у космос якісь радіосигнали. А в небі на заході з темряви світили мені зелені та червоні зірки, ніби габаритні вогні літаків. І
материн двір, те дворище наше, яке вже давно сусіди розкопали та засіяли. І проснувся з приємним почуттям, ніби дома побував.
Другий день я вже ходжу на роботу. Говорили мені ті, що досі цю
роботу виконували, ніби то надзвичайно тяжка робота, чи не на грані можливого. Але то все вигадки хвальковитих нероб та людей абсолютно бездарних. Цими наріканнями вони ніби вивищити себе хочуть, виправдати
свою бездарність. Не можуть опанувати роботу – значить, така вона
складна, а не вони такі примітивні. Я не дивуюсь з цих зеків-хвальків, що
свою недолугість виправдовують складністю роботи. Адже це загальна
хвороба комуністичної системи, вона лише таких людей продукує, недолугих, бездарних, посередніх, споживацьких, «як усі», і одночасно амбітних, жадібних до наживи нездар. Таких людей повсюди повно в нас при
керівництві. Таке все політбюро ЦК КПСС у Москві. Нездари й тупиці,
як оте, що в ополонці зверху крутиться. Один Л. Брежнєв чого вартий!
А насправді ця робота примітивна, хоч і нудна. Рано написати списки
на додаткове харчування тим, кому то належить за інструкцією і окремо
список дієтчиків. Списки завірити в начальника цеху молодшого лейтенанта В. Івкова і занести начальнику виробництва капітану Б. Горенштейну.
І вся робота. Вдень оформити одну-дві машини, які везуть готові вироби
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на Київ. І лиш під кінець зміни буває гарячка, коли заїжджає відразу кілька машин, а начальство поспішає збути зроблене за день. Моя робота
полягає в тому, щоб правильно оформити накладні на відвантажену продукцію, не переплутати номенклатурних номерів деталей, які (номери)
дають мені майстри та диспетчер, не пропустити жодної з відправлених
деталей, заявлених майстрами. А ця робота для мене примітивна.
Кількість готових до відправки деталей і їх номенклатуру мені дає
диспетчер, теж зек, але зі «в доску блатних», одесит приблудний Віталій
Карпенко. Грає з себе «пахана», але тип надто жалюгідний і бридкий.
Тримають його через те, що з однією рукою та з «кумом» у спілці.
Начальством моїм найбільшим і найближчим на роботі є згадуваний
молодший лейтенант В. Івков. Він є начальником цеху № 2, який має дві
дільниці – токарну і нестандартного обладнання. Токарна дільниця є філіалом Київського заводу імені Лепсе, і всі деталі, виготовлені на дільниці,
йдуть туди. Невелика частина деталей виготовляється для київського заводу «Точелектроприлад», в основному, алюмінієві панелі для різних секретних плат. Дільниця ж нестандартного обладнання є філіалом Київського експериментального заводу нестандартного обладнання. За зміну відправляється три-чотири машини готової продукції, а бувають дні, що й
шість-вісім. Тоді вже наш одесит страшно матюкається і робить вигляд,
ніби його вже розіп’яли, так він натомився.
Другий після В. Івкова в мене начальник – вільнонайманий начальник ПРБ Дмитро Лин, досить добродушний і хитрющий єврей. Саме під
його безпосереднім контролем я й працюю.
І вже перші дні виявили, що й військовий В. Івков, і цивільний
Д. Лин до мене ставляться хоч і насторожено, але не вороже. А от зек одесит В. Карпенко став справжнім ворогом. Очевидно тому, що він надіявся, що я, новачок, повністю від нього залежатиму, а тому буду в нього
«шестьоркою», працюватиму за нього. Я ж з першого дня освоїв свої
обов’язки і не звертав на нього жодної уваги. А це приниження гідності
блатняка, який так плакався на труднощі його роботи!
Словом, усі документи, за якими я відправив деталі, увечері я заношу
до загальнозаводської контори і віддаю або особисто завідуючому виробництвом капітану Б. Горенштейну, або головному диспетчеру, коли Горенштейна нема.
І йду додому. Жити можна. Лише б не придумали опери ще чогось.
26 грудня 1980
Нарешті дістав листи від Марійки та Галинки, а тому справжнє в мене сьогодні свято. Та свято й насправді, адже сьогодні другий день католицького Різдва, а в сім’ї ми це свято завжди шанували, як своє. До того
ж учора був ларьок. Це значить, що в табірній крамничці видали мені,
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авансом, правда, продуктів на п’ять карбованців. Маю для свята цукерки,
чай, маргарин і молоко. Думав купити кулькову ручку та мильницю, але
не було в продажу.
А до того всього – найдорожче: листи, дорогі листи від дружини та
доні. Пишуть про свої турботи. Були у Данчика, коли він приймав присягу, у військовій частині коло Жовкви. І хочуть приїхати обидві на побачення до мене. Треба буде поговорити з Романчуком, загоновим, треба
писати заяву.
На радощах від листа з дому вирішив уже день святкувати до кінця.
Запросив мене Юра Коржавін до табірної школи, там демонстрували
сьогодні фільм О. Івченка «Гадюка» за О. Толстим, як практичне заняття
з російської літератури.
Слід більше зупинитись на школі в таборі.
Створено ці школи ніби з благородною метою, щоб дати змогу одержати освіту тим, хто не міг її дістати «на волі». Але ці школи більше для
самореклами: от які ми, мовляв, гуманні. Школа працює тричі на тиждень. Викладачі приїжджають здебільшого з Бердичева, хоч є й з місцевих сільських шкіл, що розташовані поруч – Райків і Швайківки. Зеки
йдуть до школи не стільки ради освіти та знань, як для того, щоб уникнути нічних робочих змін, бо тих, хто відвідує школу, звільняють від роботи
у вечірній час. А більшість приблатнених зеків ідуть до школи, щоб подивитись там на вчительок. І коли в школі серед викладачів нема жінок,
відвідувачів стає дуже мало. Зате на уроки до симпатичних жінок набивається «учнів» повен клас.
Для учительок викладання в такій школі являє собою не велику приємність. Адже уявіть собі, як почуває себе нормальна жінка, коли десь
два-три десятки масних чоловічих очей жадібно ніби роздягають тебе
прилюдно, обмацують нескромним поглядом кожен клаптик відкритого
тіла, руки, груди, ноги, нахабно заглядають у очі, а деякі ще й підморгують! Аякже! Їм кожному здається, що нема кращих екстра-мужчин від
них, і оця жінка, яку вони жадібно їдять очима, саме йому симпатизує, та
от режим не дозволяє виявляти свої почуття. Деякі вигадують різні пристрої, залазять під стіл, щоб ближче дивитись на жіночі ноги, і там одверто онанують.
До цього треба звикнути, щоб викладати в такій школі. Якщо взагалі
до такого можна звикнути. Часто для наведення порядку на уроках сидять
надзирателі. Словом, знань ця школа не дає.
Але видає свідоцтва про закінчення певного класу. Переводить з класу до класу. І навіть дає атестат зрілості.
Перед екзаменами дають спецабітурієнтам і теми творів з літератури,
і вирішення задач з математики.
Словом, добра школа, як усе в СССР.
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1 січня 1981
Почався повний невільничий рік. Похмуро. Сонця нема. Вранці трохи зачерхли від приморозку калюжі. Вчора перед сном чув початок новорічного привітання радянському народові Л. Брежнева. Не дослухав. Заснув. Перед сном і сьогодні рано після сну – все думки коло дітей і дружини. Галинка, Данчик, Іра, Марійка стоять переді мною. Їм молю здоров’я і щастя, прошу сил діждатися мене, витримати цей тяжкий іспит.
Приходив мене поздоровити П. Литвиненко. Я читав «Новые рассказы
южных морей», збірник прозових творів аборигенів Австралії, Нової
Зеландії та Океанії.
І молив Бога, щоб скоріше розвалилась оця тюрма народів, оцей клятий СССР. І щезла з лиця землі нашої злочинна партія комуністів, чекістська банда, що є єдиною опорою комуністів, щоб не поганили ці недолюдки нашої України.
13 січня 1981
Скінчилось щойно побачення з Марійкою і Галинкою. Приїхали в
суботу 9-го січня. Дозвіл на побачення вже був, А. Романчук зазделегідь
підписав мою заяву. Зараз і радісно, і боляче. Радісно, що бачив своїх
найдорожчих, цілі чотири дні спілкувався з ними. Боляче від того, що місцеві людомори збиткуються над сім’єю, мстять, як я й передбачав. А комуністи вкупі з чекістами вміють організувати цькування людей. Іншого
чогось розумного чи доброго вони не здатні робити. А цькувати, карати,
доносити – це їх стихія.
До Галинки в школі не прискіпуються. Комсомольці навіть обрали її
секретарем свого осередку. Смішно чути: дочка «ворога народу» – комсомольський вожак. Але про такі контрасти «русской лени» писав ще
О. Герцен у свій час.
Значно гірші справи з Марійкою. Проти неї збурили всю холуйську
братію з начальства і робітників бригади, в якій вона працює. Секретар
парторганізації Цема, голова профспілки Гараєва, начальник відділу кадрів Б. Петрівський, що був понятим при обшуці в мене, організували масоване цькування простої робітниці. Підключили до «кампанії» бригадиршу Марійчину, якусь Новак, але ще більш стахановку Чевкоту, яка відзначається фізичною силою і багатоповерховими старшобратськими матюками. Вся ця зграя нападає зі всіх сторін. А Марійці небагато лишилось дотягти до пенсії, до потрібного стажу.
Та є й добрі люди. Серед майстрів, серед бригадників. Заступаються
й допомагають.
Доходить до дрібниць. Такі стахановки, як Чевкота, привикли свою
роботу робити як-небудь, аби лиш «проштовхнути» через ОТК, хай навіть
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за допомогою добірного мату. Марійка ж не може з нею в швидкості змагатись, зате в якості була не гіршою. І от сцена:
Здали «стахановки» деталі в склад. ОТК перевірило й забракувало
цілу партію. Приносять до цеху забраковані, питають:
– Чиї деталі?
– Це Маріїні! – нахабно кричить Чевкота.
Їй вторить і бригадирша. А Марійка виймає свої деталі зі стола й показує всім:
– Ось мої деталі. Я своїх ще не здавала.
Конфуз. Але чи була коли совість у цих чевкот?
Або інша картинка.
На роботі бригаді видавали молоко за шкідливість професії. Видавали в пляшках, але ці пляшки слід було негайно повернути, виливши молоко до власної посудини. Пляшку перед здачею до буфету слід, звичайно,
вимити. І от серед принесених з цеху порожніх пляшок виявилось кілька
немитих. Чиї?
Знову Чевкота горланить:
– Це Маріїні!
А Марійка показує всім свої, помиті, чистенькі, які стоять ще в її кошику, бо вона їх ще не здавала.
І не так допікають «верхи», як оці низькі провокатори, люди без совісті й честі.
Отак і доводиться працювати.
Отакий він, соціалістичний колективізм.
Основою його є ленінська теорія самоїдства.
Щоб оці трудяги матюкались, гризли один одного, доносили на друзів і сусідів. Тоді ними управляти як завгодно можна.
Та чекістська братія не обмежується цькуванням на роботі. Не полишає вона переслідуваних і дома. Вони організовують сусідів, щоб підслуховувати, приглядатись, хто до сім’ї ходить. На дверях квартири пишуть
крейдою «Бандерівка». Виймають з поштової скриньки листи. Обрізають
провід квартирного телефона. Це все «добрі сусіди» виконують свій патріотичний обов’язок перед рідною компартією і славними чекістами, щоб
заслужити похвалу за свою підлу роботу.
Та витримаємо. Переживемо.
А Бог усе бачить. Він «добрим» сусідам і «стахановкам» з бригади відплатить належно.
Якщо не їм, то дітям і внукам їхнім.
6 березня 1981
У спецчастині мені повідомили, що моя заява на ім’я прокурора
УРСР одержана і направлена прокуророві Житомирської області для пе63

ревірки. Як усе за радянської демократії: всі скарги спрямовуються для
перевірки тому, на кого скаржаться. Я не скаржусь ні на кого, бо знаю, що
то марна справа. Мене перед тим викликав якийсь бердичівський крючкотвор з прокуратури і натякав мені, ніби я віддавав профспілкові путівки,
будучи членом місцевкому «на волі», стороннім особам. Я дав пояснення,
що в цей час я не був головою місцевкому, а очолював його комуніст і
свій чоловік у «кумів» М. Шальман, що був справді кумом начальника
«Міжколгоспбуду», а тому я не міг бути причетним до дій, які мені приписують. Однак мені вдруге приносять «свідчення» цього М. Шальмана,
що путівку в санаторій другові його кума була видана за моїм розпорядженням. І додає до цього письмові свідчення колишніх членів місцевкому С. Троцького, А. Смирнова та Л. Гаврилюк, що підтверджують
брехню М. Шальмана.
Я не дивувався свідченням алкоголіка комуніста А. Смирнова чи
брехливої баби Л. Гаврилюк, але брехня Л. Троцького мене обурила до
глибини душі. І я поставив вимогу: показати мені оригінал протоколу з
рішенням про видачу цієї путівки, і чи є на нім мій підпис. Протокол можна написати заднім числом, але підпис мій сфальшувати не так просто.
На тім усе закінчилось.
Писав я до облсуду, щоб повернули забрані в мене щоденники. Досі
мовчать.
І що цікаво. За положенням, усі заяви та скарги до «вишестоящих»
установ прокупратури, суду і влади зеки можуть подавати місцевому начальству для відправки в заклеєному конверті. Я так і роблю. І віддаю пакет помічнику загонового майору Ляшуку.
Про нього кружляли серед зеків чутки, ніби він десь був прокурором і
мав чин полковника, але проштрафився і оце став майором і помначзагону, хоч начальник загону А. Романчук усього в чині старлея.
От після чергового мого пакета до київських кривосудців оцей Ляшук
підходить до мене й питає:
– Вибачте за нескромність, але скажіть: про що ви пишете в своїх заявах?
– А ви їх не розклеюєте та не читаєте? – перепитую.
– Ну, що ви, що ви! Просто цікаво. Може, щось про нас пишете?
Мені стало все зрозуміло. Бояться, щоб про них чого не написати.
Значить, грішні. Та на біса вони мені.
На роботі я освоївся й почуваю себе незалежно. Люди до мене ставляться нормально. А від оцих злодюг, ґвалтівників і педерастів я нічого
доброго й не чекав. А воно так виходить: коли чекаєш чогось кращого, а
тобі підсунуть дулю, то воно дуже боляче. Але коли навпаки: чекаєш дуже
поганого, а випало трішечки краще, то вже й добре. Та й серед кримінальників є люди порядні.
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От взяти б мого сусіду Юру Коржавіна. Він москвич, токар і слюсар
вищої кваліфікації й не терпить неправди і сваволі. За це й не давали йому довго місце гріти на роботі. Змушений був шукати роботу поза Москвою. Але й тут стаття в трудовій книжці була визначальною характеристикою. Не приймали. А коли погоджувались узяти на роботу, то з пропискою в міліції неможливо було владнати. І потрапив хлопець у зачароване
коло: на роботу не беруть, бо нема прописки, а не прописують тому, що не
працює. І з цього зачарованого кола вже потрапив у «трубольоти». І це як
за велику милість. Бо хлопчина скромний, ввічливий, начитаний, він був
доведений відмовами до крайності. Родичів не мав, приткнутись десь не
мав, бо вихованець дитбудинку. От і знущались над ним. І не витерпів
хлопець, написав заяву до Верховної Ради СССР про відмову від радянського громадянства. І тут його відразу знайшли куми з КДБ, хоч він і не
мав прописки. Погрожували, вимагали забрати заяву назад. Та Юра вперся і не погоджувався. Тоді знайшли причину його ізолювати: прискіпались, що два місяці ніде не працює, дали два роки «трубольотні».
І цей мій сусід кожного разу, коли в зону привозять «книжную лавку», а Юра не на роботі, він більше всіх накупляє книг, переважно художньої літератури, письмового приладдя, загальних зошитів. І коли я увечері
повертаюсь з роботи, він уже стрічає мене:
– Старик, а я тебе ручку и тетрадей купил. И книги посмотри, нравятся тебе? Бери, читай.
І нізащо не бере за те грошей.
– Віддаси мені свій чай з «ларька», – сміється.
Отже, про чай. Чай тут – основна табірна валюта. Ще в Житомирі в
тюрмі І. Прудиус розповідав, як у Коростені в 70-ій колонії суворого режиму начальство за допомогою чаю виконує плани виробництва. Тут, у
Райках, цього начальство не робить. Зате для особистої наживи чай тут
використовують усі, від вільнонайманих до наглядачів і офіцерів. Не гребують цим, видно, й вищі начальники. І справді, пачка чаю коштує всього
40 – 80 копійок, а в таборі зеки платять «мусорам» і вільнонайманим по 5
– 10 карб. Гешефт явно вигідний, високорентабельний і спокусливий.
Деякі так освоїли цю торгівлю, що купляють за чайові легкові автомашини.
Правда, іноді на вахті, під час приходу на роботу вільнонайманих і
нової зміни «мусорів» влаштовують «внезапные проверки» всіх, хто заходить до зони, зі шмоном особистим кожного. Але в таких перевірках, звичайно, попадаються тільки конкуренти, тобто або новачки, або індивідуали, що не входять до табірної еліти, або чимось не вгодили оперативникам. Всі свої завчасно попереджуються і в цих перевірках не попадаються.
І спекуляція чаєм у таборі процвітає.
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Чаєм блатняки пригощають своїх друзяк. Але заварюють чифир, міцний до одуріння.
За чай вимінюють у інших зеків цінні речі.
Чаєм відкупляються в бригадирів і майстрів від роботи.
Чаєм розплачуються активні педерасти за послуги своїх пасивних
партнерів.
До речі, про педерастів. За сталінських часів, коли я відбував перший
строк у Озерлазі, серед політв’язнів цього «воїнства Венери» не було. А
тут його повно. Звуть їх на табірному жаргоні «пєтухами». І кожен з них
носить жіночу кличку – «Люся», «Маша», «Тунька» і подібні. Для них є
окрема секція, де вони мешкають разом у бараці, так званий «пєтушатник», у їдальні для них окремий стіл, у клубі окрема лавка, коли там щось
показують. На перших початках я не знав про цей особливий статус педерастичного кагалу. І був випадок. Демонстрували фільм, здається «Вас
викликає громадянка Никанорова» з чудовою артисткою і вродливою жінкою Наталією Гундарєвою. Зал клубу, де мав демонструватись фільм,
був забитий зеками повністю. Їх не так цікавив фільм, як сама актриса.
«Ех, баба, што нада!» – прицмокували язиками найнетерплячіші.
Вхід до клубу був прямо з нашої секції, і коли я прийшов до залу, всі
лави були заповнені, навіть порожні місця позаду лав уже зайняли стоячі
глядачі, а остання лава була цілком порожньою. Я й сів на ній з самого
краю, нічого не підозрюючи. Але сидів недовго, бо до мене підійшов
якийсь незнайомий молодик і сказав спокійно:
– Старик, ти ще не в курсє дєла. Ця лавка для «пєтухов».
– То й що? – не зрозумів я.
– Тут не можна тобі сидіти.
– А коли я сидітиму, адже ж на лаві нікого нема? – все ще до мого
розуміння не доходила суть поради незнайомця.
– Як хочеш, а я тобі сказав, бо тут «пєтухи» сидять.
Цей відійшов і підійшов другий, який мені пояснив усе детально про
табірні закони 1981 року.
Закон є закон, закон треба поважати. І я встав.
Так я вперше почув про «пєтухів».
Мій напарник одесит В. Карпенко був дуже самолюбивою людиною.
Він належав до тієї одеської шантрапи, що потрапляла в це приморське
екзотичне місто випадково з-за меж не тільки міста, а й області. Карпенкові родичі, здається, були з Кіровоградщини. Виріс він у злиднях, а
втративши руку, не міг працювати фізично, тому вилізти зі злиднів ніяк
не міг. Самолюбство його штовхнуло на «подвиги» легкої наживи.
Зв’язався з міським «пролетаріатом», з непутящими сиренами, які нагородили його сифілісом, через який він і опинився в Райках «на больнічке», де є спецкурс для лікування сифілітичних зеків. По закінченні курсу
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лікування цих людей переводили до загальної зони, де вони й продовжували відбувати відміряний їм строк.
Загострене самолюбство доводило його до жалюгідності. Допомоги
«з волі» не було, доводилось жити на табірному пайку та подачках. Правда, міра табірного достатку тут невибаглива: хто має досить чаю і може
пити чифир, скільки хоче, той і вельможа.
В. Карпенко мав літрову консервну бляшанку, яку гордо іменував
«самовар». Коли був чай, цей «самовар» цілу зміну кипів на електроплитці. До Віталія забігали друзі, робили кілька ковтків чорного тягучого зілля, хвалили й щезали. Забігали й вільнонаймані майстри прикластися до
того «самовара». На ніч цей комічний «самовар» залишався в конторі і
ним щедро користались миші. Коли я з днювальним, теж одеситом
К.Качановським, який люто ненавидів Карпенка, приходили на роботу
раніше за Віталія, то бачили, як місце навколо «самовара» було густо всіяне мишачими кізячками, а вчорашній виварений чай усередині «самовара» був буквально витоптаний мишвою. Звичайно, миші не були такі виховані, що не спорожнялись у той «самовар». І я з Качановським, стримуючи сміх, дивились, як Віталій старанно прибирав навколо свого «самовара» рештки мишачої нічної оргії, заглядав у банку, чи не видно там
мишаків, і знову заливав її водою та ставив на плитку.
Прибігали майстри, ковтали, хвалили.
Увесь свій вільний час і на роботі, і в бараці я проводжу в читанні.
Читаю все, що можу дістати. З прочитаного роблю виписки. У виписках
скрупульозно дотримуюсь тексту, називаю автора, зазначаю сторінку, з
якої виписана цитата. Виписки я роблю, не ховаючись, до окремого зошита. Це бачить і Карпенко, і старший змінний майстер, теж зек, з Києва, по
імені Гриша.
І от приходжу вранці на роботу, а мені Карпенко каже:
– Уночі був у конторі шмон. Забрали підшивку міліцейського журналу «К новой жизни» у мене, а в тебе щоденник.
Я спокійно відповів:
– Що ж, хай почитають, що я пишу.
І пішов працювати.
Прибіг і Гриша, говорив про мій зошит, як про якусь сенсацію. І все
приглядався, чи я не стривожусь, не буду нервувати. Мені здалось, що саме ці хлопці й були донощиками. Щоб здихатись мене. Однак я був спокійний. Бо під час шмону забрали не щоденника, а зошита, до якого я робив виписки з прочитаних книг, журналів, газет. Там було все так зроблено, що ні один чекіст не підкопається. Я це все передбачав. І чекісти клюнули на мою фальшивку. Щоденник же мій був у іншому місці.
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І от в обідню пору несподівано до диспетчерської нашої заходить начальник оперчастини майор Штепа.
– Прошу всіх на хвилину вийти, – сказав до присутніх. – А ви залиштесь. – Це до мене.
Коли всі щезли, Штепа звернувся до мене чомусь дуже тихенько:
– Я у вас забрав зошит із записами.
– Я знаю. Але для чого він вам? Там же виписки з друкованих видань радянських видавництв, і нічого цікавого для вас нема.
– Ну, цікаво, чим ви інтересуєтесь.
– Ви скажіть мені: це заборонено режимом, чи ні?
– Ні, ні, що ви. Це дозволяється.
– Тоді поверніть мені зошит, коли прочитаєте.
– Ні, вибачте, зошит ми вам не повернемо.
Цього мені й треба було дізнатись. Значить, зошит пішов до М. Ярошенка. Але я посміхнувся й кажу спроквола:
– Ну, то читайте, просвіщайтесь. А чого ви забрали підшивку «К новой жизни»?
– Вам не дозволяється той журнал читати.
– То скажіть прямо: можна мені робити виписи з того, що я читаю
тут, для пам’яті? Чи ви їх будете регулярно забирати?
– Звичайно, можете. Я нічого проти не маю. Вибачте, що потурбував
вас, хотів особисто поговорити з вами.
І щез.
Я зрозумів. Хотіли знати, чи не пишу щось про них особисто. Бояться, щоб про них знали правду.
Та хіба шмонами і реквізиціями зошитів правду знищиш?
16 вересня 1981
Довго тягнуться нудні дні.
Працюю, читаю, чекаю листів. А нишком пишу вірші, веду щоденник.
Приїжджали Марійка з Галинкою. Побачення дозволяють.
Зрідка показують старі кінострічки.
Приходять до мене Іван Герун та Тихін Литвиненко. Герун іноді приносить вістку про мою сім’ю, коли одержить листа з дому. Біда познайомила наші сім’ї. Виходимо надвір, прогулюємось по зоні, бесідуємо.
Іноді я заходжу до них, якщо є яка новина чи одержу з дому посилочку.
Ділимось домашніми гостинцями.
Герун тримається мужньо. Жаліється на долю, але стримано, з надією.
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А П. Литвиненко цілком занепав духом. Він хворіє, йому дали легку
роботу в цеху мотоциклетних рам. А там пекло: від електрозварки дим –
задихнутись можна, і світу не видно. Він у тому газу прибиральником.
Жаліється на долю, жаліється на дружину, що кинула його. І перші його
слова, коли стрічаємось:
– Що то буде з нами? Чи вийдемо з цього пекла?
Заспокоюю його. Переконую, що переживемо і свій строк, і цю звірячу банду кремлівську, що чинить над нами сваволю.
– Згадаєте мене, Петре Тихоновичу, що весь цей комуністичний бардак розвалиться, і ми ще доживемо до вільної України.
– Е-е, де вже, – махав рукою Литвиненко. – Але дав би то Бог.
І в його голосі вже не чулось приреченості, а вчувалась ота кінцева
нотка, що «дай, Боже, щоб так сталось».
26 листопада 1981
Давно йшли розмови про новий етап на поселення. Нарешті цей час
настав. Потрапив і я до тих списків. Сьогодні засідала адміністративна
комісія з розгляду кандидатів на поселення. Комісія засідала в клубі житлової зони.
На сцені в президії установи ЮЯ-309/73 майор Веніамін Баранов, його заступник з політвиховної роботи підполковник Анатолій Коломойцев,
начальник виробництва капітан Владислав Зулинський, начальник оперчастини майор Микола Штепа, присутні загонові, дехто з майстрів, інші
офіцери табірної адміністрації. Ми, кандидати в поселенці, сидимо на лавах у залі. Викликають по одному. Розпитують, за що судили, як думаєш
далі поводити себе, чи перевиховуєшся, чи усвідомив свою вину та подібну нудоту.
Дійшла моя черга.
Підходжу, стаю перед сценою.
Питає замполіт А. Коломойцев:
– За що сидиш?
– По-перше, я з вами в гилки не грав, прошу не тикати. А по-друге, я
досі сам не знаю, за що сиджу.
Коломойцеву забило дух. У залі кандидати в поселенці й просто цікаві, що зайшли послухати, насторожено притихли.
– Дивіться, він не знає, за що його посадили! – спохватився після
стовбняку Коломойцев.
– Він збирав компрометуючі матеріали на керівних осіб, – підказав
В. Баранов.
Так от воно що! Не «клевета на советский общественный и государственный строй», а боязнь, що про вас розповім світу правду – ось чим я
вам страшний! Мої догадки підтвердив Коломойцев.
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– Ви про нас нікому нічого не писали? – запитує мене.
– Поки що ні, – кажу усміхаючись.
– Ось, бачите, – юродствує на сцені Коломойцев, – не писав. Але насторожує оте слово «поки що». Значить, може написати! То хай іде в тайгу і там собі пише!
Всі з цим погодились.
Відправити страшну їм людину далі від себе, щоб не сказала правди
про них, коли прийде час.
Та чи тим ви витравите з пам’яті моєї все те, що я тут побачив, почув
і переніс?
А я ж хочу саме того, щоб звідси їхати далі.
Побачу більше цього смердючого комуністичного світу з чорного ходу, раз мені надали безкоштовно таку нагоду все те бачити. Буде колись
більше розповісти світові, що творилось тут у кінці 20-го століття.
І ще одна ціль мого бажання виїзду звідси. Бути далі від сім’ї, щоб
менше завдавати клопоту моїм милим дружині та доні. Щоб не побивались, не з’їдали душу, не відривали від своїх нестатків для мене, їздячи на
побачення. А лишилось уже менше двох років. Витерплю. Перенесу.
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23 грудня 1981 року
І от викликали на суд, який остаточно вирішує, чи пустити мене на
поселення. Вся ця процедура – чиста формальність. У них уже все давно
вирішено, кого відправити, а кого лишити. Лишають здебільшого своїх
стукачів та тих, за кого родичі дали хабаря, щоб лишився, або ще тих, кому хочуть самі помститись особисто. Але тепер ота жадоба помсти – річ
небезпечна. Може боком вилізти. То всіх незручних вони стараються позбутись. Вирішує все оперчастина та адміністрація табору за приписами
обласного КГБ. А суд цей бердичівський і сам коло адміністрації підлатує
себе. То ж, що табірне начальство скаже, так і присудять.
Тут діє не міжнародне юридичне право, а телефонне партійне людоїдське право.
Я певний, що мене відправлять звідси. Бо мене бояться. Це видно з
репліки В. Баранова на адмінкомісії, з розмови М. Штепи зі мною, з розповідей М. Пащенка, М. Кухаря та інших «придурків» зони, як їх готували для донощицтва на мене.
На медичній комісії, що була перед судом, мене табірний лікар (здається, С. Лисюк) питав, чи хочу я їхати на поселення, чи лишитись тут.
– Це ж у тайгу, на лісоповал, а там молодих, здорових треба. Ви ж
уже в літах, вам би тут ті півтора року легше було пережити, – вмовляв
мене.
І він здивувався, що я твердо заявив:
– Ради Бога, не треба мене залишати. Поїду, куди посилають.
– Як хочете. Ваше слово – і я вас залишу.
Я подякував. І оце сьогодні суд.
На суді присутні В. Баранов, А. Коломойцев, М. Штепа, загонові.
Коли мене викликали, А. Романчук дав судові на мене характеристику, за якою мене варто було б до радянського ордена Леніна представляти.
Суддя запитав мене байдуже:
– Ви усвідомили свою вину?
– До мене давно все дійшло, – в тон судді байдуже відповів я.
Суддя шепнув щось одному сусідові, потім іншому, показав їм папірець, що лежав перед ним на столі. Чи не цидула то від Ярошенка? Мої
судді згідно закивали головами, і їх голова байдуже, якимсь ніби сонним
голосом, промимрив:
– Ви поїдете на поселення. Можете бути вільні. Покличте наступного,
хто там ще є.
Таким чином відсьогодні я вже поселенець. Прийшли до мене І. Герун, П. Литвиненко, поздоровляють. І не схвалюють мого вчинку, що їду
звідси. Вони дуже не хочуть їхати кудись далі від дому.
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А говорять, що поїдемо на Урал. У Пермську область, в знаменитий
Нироблаг, куди вже відправили етап перед нами.
Дехто заїкається, ніби наш етап призначений на сільськогосподарську зону десь на Ворошиловградщину. Але то скоріше їх потаємне бажання.
Отже, попереду Урал.
18 січня 1982 року
Попрощався з І. Геруном, П. Литвиненком, Ю. Коржавіним та іншими своїми спільниками по нещастю. Виїхав з установи ЯЮ-309/73, як зашифрований у картотеці МВС СССР Райківський концтабір суворого режиму. Їде нас 15 чоловік на поселення. До Житомира з нами їдуть ще кілька зеків до тюремної лікарні. Серед них і мій колишній бригадир Микола Пащенко. Щось у нього з серцем погано. Він розповів мені при всіх,
хто був з нами в купе «столипіна», як Штепа і Черниш та інші райківські
начальники заставляли його доносити на мене. Ще за тиждень до мого
приїзду до Райків його викликали і давали інструктаж, як і що від мене
добувати, потрібне їм, як провокувати мене на одкровення.
– Намалювали вас мені таким чортом, що я й справді думав, що ви
якийсь страшний чоловік. Обіцяли мені за те і чай, і гроші, і ларьок, і дострокове звільнення, якщо «обработаю» вас. А коли я вас побачив, то все
зрозумів. А вони викликали, лякали мене, погрожували добавити строк,
як нічого не донесу на вас. І я терпів, терпів, і сказав їм: не можу я неправди на людину говорити. Мене обматюкали, я їх теж. І зняли мене з бригадира. Та чорт з тим бригадирством. Я весь вік працюю і не боюсь роботи. Але такого зека, як оце ви, бачу вперше. І до мене багато чого дійшло.
Микола заплакав. Сльози, великі, наче горох, котились по його вродливому простому обличчю.
Нарешті він вимовив несміливо:
– Простіть мене, якщо можете. Я нічого поганого на вас мусорам не
сказав. А вам оце все розповів, як на духу. При свідках.
Я мовчки щиро потиснув мозолясту руку Миколи.
Він довго не відпускав моєї руки.
У камері «столипіна» стало тихо-тихо.
Кожен думав про своє.
А я думав про Миколу. Оцього простого українського хлопця з Луганщини, хліборобського сина. М’якого душею, приниженого злиднями з
дитинства, і про чекістських людоморів, які так підло й безжально намагались спотворити душу цієї доброї людини. Не задумуючись, що творять
непрощенне зло. Що кара їм за це неминуща. Що Бог неодмінно покарає
їх і нащадків їхніх за наругу над людьми, за кривавий терор, за свавілля,
якого не чули до них люди на землі.
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Наш вагон-зек знову везли не навпростець до Житомира, а по «зачарованому колу» МВС, на Новоград, Коростень і тоді вже Житомир. По
дорозі збирали нових зеків, на станціях матюкались конвойні, кричали,
підганяли. Гарчали й гавкали конвойні пси.
Мені ще довго не виходила з голови розповідь Миколи Пащенка. Він
лежав на поличці поруч і тужно дивився в заґратоване вікно вагона. Коли
наші погляди стрічались, я усміхався йому приязно, а в його очах, повних
смутку, болю і сліз, проблискувала якась іскорка чи то надії, чи вдячності,
чи ще чогось доброго, людського.
Я простив йому давно. Ще тоді, як він уперше проговоривсь мені про
завдання, дане йому гебістами рік тому. Хай же і Бог простить йому!
Далі думки мої перейшли на сім’ю, на домівку. Якраз на Різдвяні
свята були в мене на побаченні Марійка з Галинкою. Вони розповідали
мені про те, як чекістські людомори знущаються над ними. Головними
диригентами в цькуванні були кадровик Петрівський, секретар парткому
Цема, голова профкому Гараєва. За їхніми спинами стояли оті ярошенки,
балабанови та інші чини з КГБ, але в тіні. Вони, як той Пілат, умивали
руки, а старались оці їхні негласні слуги. Ці ж, в свою чергу, диригували
найнижчими, бригадниками, отими новачками та чевкотами, що втратили
елементарну людську совість, співчуття, милосердя. Їм за їхні ті вчинки
заплатить Бог. Не відають, що їх «добро» віддасться їм сторицею.
І ось Житомир.
Прощаюсь з М. Пащенком. Обнялись, поцілувались.
– Я вас не забуду, – промовив мені тихо.
Я також не забув його.
23 січня 1982 року
Ці дні в Житомирській тюрмі, яка захована під шифром «установи
ЮЯ-309/179», всіх нас тримали разом у 20-ій камері. Кримінальники
щось там міняли, торгувались між собою, грали в карти, виготовлені самотужки з газети, але я в те не вникав. Лежав і читав подаровані
Ю. Коржавіним книжки. Ми вже знали, що кінцевий пункт етапу нашої
групи є станція Солікамськ Свердловської залізниці, а наш покупець –
Ниробське управління Пермських концтаборів.
Сьогодні викликали на етап. Знову поголовний детальний шмон.
Вивертають мішки, вивертають кишені, вивертають душі.
Знову в дворі тюрми чекає «воронок». Нас виводять партія за партією. Окрім нашої райківської групи є ще інша, з Коростеня чи Житомира.
Всіх намагаються загнати в один «воронок». Чоловік 30 – 40 на вісім
місць у «воронку». Не влазимо, бо у кожного є хоч якийсь мішок з речами. Тоді конвой використовує випробуваний метод: величезну овчарку,
ростом з доброго бичка-однолітка.
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– Цивіль, візьми!
Цивіль кидається до «воронка» і хапає хекаючою пащею останнього.
Всі кидаються в чорний провал спецмашини, лізуть один по одному, влягаються штабелем. А конвой регоче:
– От і всім місце знайшлося!
Весело, бач, хлопцям, вихованим комсомолом і радянською владою
під проводом комуністів.
Так і везуть штабелем у «воронку» до «столипіна», що стоїть у тупику Житомирської залізничої станції.
В задку машини два автоматники в кожухах, а з ними Цивіль, собака,
пильно стереже, щоб ніхто не висунувся за бар’єр, що відділяє відсік автоматників від зеківської половини.
Один з автоматників розхвалює пса:
– Сто чотири кілограми важить. Такий насяде тільки, навіть за горлянку не візьме, і то попросишся.
Правда. Собака – друг людини.
Але краще, коли друг – не собака.
29 січня 1982 року
Тиждень тому, 23-го, нас вивезли з Житомира і того ж дня ми проїхали транзитом через Київ. 24-го нас уже шмонали в Харкові на Холодній горі.
Тюрма брудна, смердюча. Матраци, що видають замість постелей, ніби з якогось фронтового бліндажа у війну, засмальцовані, рвані,
латані, вонючі. Камери переповнені, лягти ніде й на підлозі. І тих, хто
вночі після відбою не лягає, вкладають силоміць. Вриваються з дерев’яними молотками до камери «мусора», луплять ними тих, кому нема
місця, поки той не ляже десь носом у парашу. А деякі таки забирають людей до іншої камери. Значить, місця десь є вільні.
Люди тут з різних тюрем. З Одеської, Дніпропетровської та інших.
Діляться враженнями, де «тюрма краща». Вже самі ці слова викликають
обурення. «Краща тюрма»! Ніби тюрма може бути гарною. Але виявляється, що є ще гірші цієї смердючої ями. Бо одеські та дніпропетровські
тюремні аборигени клянуться, що в них до всього ще й воші не дають
спокою, гірше «мусорів».
Тут же, в Харкові, я 26-го почув, що помер М. Суслов. Цей «сірий
кардинал», стовп і опора кремлівської банди, неук, що відав ідеологією й
культурою, нарешті зійшов зі сцени. Для мене це ознака швидкого кінця
цієї мафіозної системи, заснованої В. Леніним, страшної системи, страшніше якої світ ще не знав. Кремлівські старці будуть падати, як мухи, бо
вже ходять на підпорках. До того ж, серед штабу партійної мафії – політбюро ЦК – жодної видатної особи. Старці, живі трупи, манекени.
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Пригадую таджицьку легенду з читанки третього класу моїх шкільних років. За цією легендою, коли людина народжується, вона нічого не
розуміє, бо її голова порожня, лиш розділена на чотири частини. Через
кожні десять років одна з тих частин заповнюється мозком, і в сорок років
людина є повноцінною, найбільш продуктивною й творчою. Надалі за
кожні десять років одна четвертина мозку всихає, і в вісімдесят років голова людини знову порожня, мов при народженні. Недарма народ каже:
що старе, що мале – розум однаковий.
Отакі зараз сидять «вожді» в Кремлі, з висохлими або майже висохлими мізками. М. Суслов, Л. Брежнєв, Я. Пельше, М. Соломенцев,
В. Щербицький, К. Черненко... Як на підбір. Один одного достойніші
таджицької легенди.
Сьогодні знову шмон до останньої нитки.
Знову «воронок». Зате не так штабелюють, як у рідному Житомирі.
В дворі випроводжає нас жінка-лейтенант. У формі, ставна, вродлива. Якби не тюремна німфа, задивився б, як на диво природи. А так дивитись бридко. Жінка, красуня в цій смердючій ямі. Якийсь нонсенс.
Навколо кримінальники вигукують бридоти, свистять, обзивають.
А вона стоїть.
31 січня 1982 року
Поїзд № 128 «Харків–Свердловськ», яким нас вивезли з Харкова і з
України, нагадує чимось 500-ті «веселі поїзди», що курсували по рідному
Союзу одразу по війні. Різниця лиш у тім, що зараз нема дуже смердючих
товарних вагонів з нарами, а просто смердючі пасажирські вагони, набиті
по вінця пасажирами.
Перша зупинка, на якій висаджували і приймали новобранців зеквагона, була в Георгіу-Деж. Далі цей потяг плететься на північ, поступово
наближаючись до Волги-матінки, по всіх місцях злачних нашого героїчного МВД. І на кожній станції рух: того висаджують, люто матюкаючись,
іншого женуть кулаками з «волі» в ще більшу неволю.
Але є й пікантні історії. Недалеко нас їхали жінки-зечки. Підсадили
їх до нашого вагона десь у приволзькому містечку. Окрім перегуків та масних компліментів, якими вони обмінювались з «мужиками» інших камер, передачі курива та чаю через конвойних, найвизначніший момент
наставав, коли починалась оправка і жінок першими виводили до вагонного туалету. Одні з них йшли спокійно й поволі, жадібно вглядаючись
у лиця «мужиків», що прилипали в цей момент до ґрат дверей, не менш
жадібно прагнучи «подивитись на баб», відпускали масні жарти, залицялись до тих, хто їм сподобався.
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А одна якось дохитрялась чи випрошувалась у конвойних і зупинялась коло нашої секції. Вона розстібала кофтину, вивалювала голі груди і
пропонувала нашим блатним:
– На, хоч за цицьку подержись.
О, з якою насолодою кримінальники хапали ці залапані груди, що їх
вона протискала крізь крупні ґратки дверей! А вона нервово шептала:
– Розстібни штани, дай за х.. хоч подержусь.
І просувала пальці до ширинки блатняка, як до великого щастя якогось.
Це мене вразило неймовірно. Згадував свої сталінські етапи 50-х років, коли на етапах везли з нами наших жінок-політв’язнів. Переважно
українки, литовки, естонки, німки, польки – вони вели себе гідно, достойно. І пожартують стримано, в межах людської моралі, і непомітно від наглядача передадуть записку, хліб, цукор, чи ще якусь живність для хлопців, одірвавши від себе. Але до такого, як ці «старші сестри», навіть додуматись ні вони, ні ми не могли.
Ось уже з’явились давно мені знайомі назви станцій: Рузаєвка, Саранськ, Алатир, Канаш і, нарешті, Казань. Висаджують. Усього нас чоловік 60. Коло залізничних колій наказують сідати прямо на сніг. Сідаю на
свій мішок.
Воронки приходять скоро. У них не напихають так, як то робили в
Житомирі. Тісно, але кожному є місце. Тривала поїздка по місту, де я починав свою службу солдатську в радянській армії під час війни.
А тепер тюрма, камера 38.
У камері «перенаселення», місць усім не вистачає. Я влаштувався разом з іншими на підлозі. Вже перший обід дивує: отой рибний суп, який у
Райках та житомирській тюрмі й харківській лякав своєю трупною синявою, смородом тухлої риби і плаваючими в тій смердючій рідині кістками
без м’яса і зябрами, був дуже пристойно і чисто приготований. Картопля
почищена вручну і чисто, суп приємного запаху, і навіть є кусочки риби.
Як у рядовій радянській їдальні. Просто після півторарічної смердючої
тюремної баланди в рідних тюрмах України було приємно посьорбати
цього супу в столиці Татарії.
11 лютого 1982 року
Закінчилась наша казанська епопея. Майже два тижні, проведені тут,
мене таки дечим здивували. По-перше, це їжею. Хоч насипають не дуже
повну миску, але видно, що готувалось це для людей, а не для свиней. Бо
в рідному Житомирі цієї різниці не було видно.
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По-друге, режим не такий прискіпливий: не так став, не туди сів, як
то було в Харкові. Лише би в камері було спокійно. Але варто тільки комусь затіяти сварку, як старший надзиратель тут як тут.
Черговими по коридору стояли молоденькі симпатичні татарки. На
компліменти й залицяння блатних не реагують. Старшими наглядачами
над ними стоять треновані молоді хлопці, теж татари. На прогулянку виганяють обов’язково всіх, що мені дуже до вподоби. Бо в Харкові надзиратель питав:
– На прогулянку йдете?
А блатні завжди волають:
– Нє – єт!
Коли ж хто хоче йти, надзирателі відмовляють:
– Тільки всю камеру. Одного-двох я не поведу.
І душишся в смороді камери день і ніч.
Тут, якщо хто не хоче йти, виганяють силою.
І правильно.
У кого нема теплої одежі, «позичають» тюремну – шапку, тілогрійку,
валянки.
І ще. За весь час перебування в Житомирській тюрмі лиш раз заходив до камери якийсь п’яний обірванець, що називав себе «республіканським прокурором по нагляду». Миркнув щось під ніс собі: «Какие жалобы»? І, не чекаючи відповіді, пішов до дверей, смердячи перегаром.
За тиждень перебування в Харкові не було ні разу ні прокурора, ні
начальника тюрми.
А в Казані за два тижні до камери заходили тричі начальник тюрми з
прокурорами різних рангів. Правда, одного разу обидва ледве повертали
язиками, аж закусити від їх диху хотілося. Але заходили, спокійно вислуховували тих, хто бажав щось сказати, і йшли, пообіцявши розібратись.
Формальність, як кажуть, дотримується.
Я не жалівся ні на що. Кому жалітися?
Чи вони не комуністи?
13 лютого 1982 року
Поїзд «Казань-Солікамськ» № 112 привіз нас до кінцевої зупинки –
Солікамська. Далі ні залізниці, ні дороги нема, одні «вовчі тропи» чекістів. Вигнали в сніг коло колії. Якийсь сержантик викобенюється:
– Предупреждаю: шаг вправо, шаг влево, прыжок вверх считается
побегом! Конвой стреляет без предупреждения! Советская власть тут закончилась. Вся власть для вас теперь я, начальник конвоя.
Офіцери, що стоять неподалік, слухають усе це байдуже. Перехожі
тут не такі лякливі, як у Харкові та Казані. Намагаються підійти, розпита77

ти, дають закурити. Конвой їх люто матюкає, жене. Люди відповідають
конвоєві теж добірним матом:
– Заткнись, козел, мусор несчастный!
Приганяють воронки.
По 15 чоловік на воронок бігом женуть через колії. Коло воронків
стоять «літера» з місцевої тюрми, рахують нас, наче овець. Заганяють до
воронків і везуть до тюрми.
У тюрмі, як і належиться, шмон. Блатняки десь уже пронюхали, що
всім тут заправляє нарядчик із зеків, якому треба дати на лапу, щоб і
шмон був не таким доскіпливим, і камеру дали кращу, і можна було «поторгувати» з іншими камерами чаєм, барахлом та провізією. На тюремному «вокзалі» тримають недовго. Починають шмон у коридорі тюрми.
Шмон дійсно генеральний, до рубця в торбі і до трусів на тілі.
Шмональщиком мені попався якийсь старший сержант кавказького
походження. До нього чомусь боялись іти інші з нашої команди, бо був
крикливий і матюкався дуже віртуозно. Я пішов до нього.
– А ну, розв’язуй свого сидора, – була команда.
Я розв’язав. На самому верху лежали в торбі книги. Він ухопився
за них.
– Положено только п’ять книг, – попереджує.
– Я знаю, – спокійно відказую, – але зізнаюся чесно, що маю десять.
Подарували хлопці, коли проводжали сюди.
– А звідки ти? Так любиш читати?
– Я з Житомира.
– О, мій дядько там служив. Казав, що там добрі люди. Він військовий.
– У нас багато військових частин.
Тим часом, переглядаючи книги, він натрапив на книгу А. Никаноркіна «Чайки над Эльтигеном». Йому сподобалась обкладинка, синя з білим:
– О, гарна книжка. А що таке Ельтиген? Про що тут пишеться?
– Про Керч у часи війни.
– Люблю читать про війну, про море. Подаруй мені цю книгу.
– Беріть.
Він одразу відклав її до свойого столика. І заговорив:
– Постій ще трохи, ніби я тебе шмонаю.
І почав верзти ахінею. За що сидиш. Куди везуть. Чи великий строк.
Ким був на волі.
Я відповідав коротко, стримано, в офіційному тоні, як з тюремщиком
належить говорити за правилами. Так тяглось, поки перші два зеки, що
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були вийшли переді мною на шмон, не вийшли від своїх шмональщиків,
збираючи розкидані по всій підлозі свої речі.
– Я цього вже перевірив, – закричав мій любитель морської літератури до начальника, – давай наступного!
Начальник з недовірою покосився на мене:
– Хто тебе перевіряв?
– Я його перевіряв, – голосно обізвався мій шмональник.
І мене пропустили до камери № 14.
Скоро тут зібралась уся наша житомирська група.
Камера простора. Дерев’яні двоярусні нари займали правий її кут.
Місця для ходіння було чимало. Вікно вибите, звідти дме морозом і снігом. Зі стелі капає тягуча слизь, по стінах мокрі патьоки, що безперервно
спливають на підлогу брудними струмками. На нарах є місця, де спати
неможливо, бо капає прямо зі стелі. Але нари широкі, тому вибираємо ті
місця, де не капає, щоб лягти.
Матраців, постелі ніякої не дають: «не положено».
Принесли їжу – свиняче пійло. І якась сира смердюча риба.
Та я тим не дуже переймаюсь.
Мусори люблять повторяти: тут закінчилась радянська влада.
Я ж переконаний: тут саме вона починається у своїй повній красі.
Влада насильників, бандитів, грабіжників і убивць.
Але я їх таки переживу.
19 лютого 1982 року
Тільки відгуляли ми сьогодні надворі, як надійшла команда збиратись далі в тайгу, куди вже нема ні залізниці, ніі шосе, а лише чекістські
глухі дороги. Видали всім теплий спецодяг, валянки старі та латані – і в
воронки.
Ще в камері № 38 у Казані мені потрапила до рук «Советская Россия», в якій пермський фюрер Борис Конопльов бідкався, що в нього в
області нема кому працювати, не вистачає робочих рук. То оце нас і везуть туди, де тих рук робочих нема. Зате там є досить пожадливих ротів і
тих, хто хоче водити нашими руками, тобто «руководителей». В Росії ніколи нестачі на «руководителей» не було. Інша річ, які ті «руководители».
Якщо вірити О. Солженіцину, який признавався, що «такая уж судьба у
России, чтобы ею вечно правили дураки», то ті «руководители», до яких
ми оце їдемо, теж не вищої проби. Чи, може, О. Солженіцин тут зводив
наклеп на свою Росію? Історія скаже своє слово. А поки що нас везуть під
конвоєм, у задку воронка сидять наглядачі, конвойні пси роззявили пащі,
виваливши рожеві язики.
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Вже потемки, о 19.20 прибули в Нироб.
Півгодини топчемось у дротяній загорожі на морозі. Падає пухкий
густий сніг.
Нарешті нас рахують і заганяють у якийсь величезний автофургон,
подібний до того, що його називають «скотовозом». За кермом цього балагану знайомий по Райках Петро Хоренко, який там працював майстром ВТК і з яким я мав постійні ділові стосунки.
Виїжджаємо з загорожі й Петро каже:
– Оце вже ми, хлопці, без конвою. Не знаю, чи доїдемо до Верхньої
Колви, чи не замело дорогу, бо сніг валить цілий день. Але ви вже поселенці, а не зеки.
Конвойні пси лишились в загорожі коло штабу Нироблагу.
Пройшли вже роки. Час показав, хто був правий у тій моїй історії,
про яку мова йшла в репортажі. Я лише можу сказати з гордістю:
– Я переміг вас, товаріщі М. Ярошенко, М. Обельченко, В. Жиляєв,
Ю. Кулик, В. Балабанов, В. Лінивий зі всією вашою зграєю донощиків, кривоприсяжників, лжесвідків. Бог вам відплатить і вашим нащадкам за
нечесні діла ваші. Я переміг вас, переможе й Україна своїх ворогів, очистить свою землю від комуністичної мерзоти, і тоді буде щасливою.
Я вірю в це, я ради цього жив.
І ще всього дві зауваги.
Я в репортажі згадав, як якийсь «діяч» з обласної прокуратури так
відчайдушно відмовлявся від спорідненості зі мною, бо, за його словами,
я «Петлюру батьком рідним називав». Той «діяч» – теж за прізвищем Волинець. То ж хочу йому пояснити, що батьком я не називав нікого, крім
свого батька Івана і хрещеного Михалка. Ви ж, товаріщ Волинець, лизали
п’яти й величали батьками і Леніна, і Сталіна, і Хрущова, і Брежнева. І я
не заздрю вашій хамелеонській вдачі. Тепер ви вже батьком, певно,
Л. Кучму величаєте. І якщо ви навіть і родич мені, то «імел я вас в віду».
Друга заувага. Я писав, що серед присутніх на моєму судилищі в залі
суду був лиш один незнайомець, який після оголошення вироку кричав:
– Мало! Мало!
Своїм колегам по газеті «Радянська Житомирщина» та іншим хвалився, що був присутнім на моєму судилищі колишній працівник згаданної
газетки Олексій Кавун.
Дякую вам тепер, пане Кавун, бо дійсно три роки для мене, який вже
мав за плечами смертний коридор Лефортовки й 28 років комуністичних
концтаборів, було за виграшку. Я лише побачив ваше нутро з самої її середини, щоб оце розповісти про все людям без прикрас і без злоби.
Михтодь Волинець
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ЖИТОМИР, КПЗ
І знову рідна влада наша
Про мене, бідного, подбала:
В клітинку небо та параша,
Та нари голії надала
В користування тимчасове
Старому ворогу «народу».
І знов гримлять міцні засови
Та вертухай за ними бродить.
І потекли часи невільні
У цій радянській божевільні.
Кричати? Плакати? Молитись?
У стінку тім’ям битись з горя?
У ката милості проситись?
О, не діждете, людомори!
Звершиться доля історична,
Гадючник видохне кремлівський,
Минеться ніч комуністична,
Надійде ранок український,
Настане та свята година –
Воскресне мати Україна.
Я не забуду ваші нари,
Параші дух московський, звичний,
Та не проситиму я кари
На ваші спини еластичні.
Давно вже прокляті народом,
Бродіть спокійно по землі
З печаттю Каїна на морді,
З тавром убивці на чолі.
І люди вас осудять хором,
Пектиме діток ваших сором.
Оце і буде кара з неба
Для вас, кривавців, хай вам грець.
Мені від вас крові не треба,
Бо я не кат, бо я – боєць.
Про честь лицарську добре знаю,
І совість бережу свою,
І ворогів своїх долаю
Завжди у чесному бою.
Бо вже до скону свого хочу
Дивитись прямо людям в очі.
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Житомир, КПЗ, Щорса, 7
20.09.1980
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ТРОЯНДА СНИЛАСЬ
Параша, нари і баланда
Вже стали рідними мені.
Троянда, росяна троянда
Наснилась знову щось вві сні.
Серед духовної руїни,
Брехні, що видно наяву,
Мене скатована Вкраїна
Тримає нині на плаву.
Вона зорею мені світить
В цій есесерії страшній,
Немов троянда злотоцвітна
У сні в’язничнім, дивнім сні.
Житомир, КПЗ
21.09.1980
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ЖИТОМИРСЬКА ТЮРМА
Ой, похмурі, товсті та похмурі
Ці в’язничні житомирські мури.
Ой, міцні та іржавії ґрати,
Не здолать їх, ув’язнений брате,
Ні людині, що прагне до волі,
Ні пташині, що мається в полі.
Та не буду клясти свою долю,
Що мене завела в цю неволю,
А складаю чекістам подяку,
Що всадили мене в цю клоаку,
Бо від фіна до ханта і чукчі
Про в’язницю житомирську чути,
Бо вона на весь світ найбрудніша,
Вертухаї, що тут, найлютіші;
А повітря таке, мов зараза,
Що щури вколівають одразу.
Лиш хлебнувши тутешню баланду,
Переконаний я: все то правда.
Та мене не лякає ця справа,
Бо тюрма нині – вся наша держава,
Трупний сморід з Кремля безупинно
Мов з параші труїть всю країну.
Політбюрний держплан людей «кормить»
По державній, по зеківській нормі.
Невдоволених в ній доглядають
Комуністи, немов вертухаї.
І ніж бути в тій банді «на волі»,
Краще нари тюремнії голі,
Бо в тюрмі лиш радянській нині
Місце чесній, порядній людині.
Житомирська тюрма,
Вересень 1980
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КУДИ ВЕДЕ ЯЗИК
Чи повірити в те можна?
Чуєм від старих людей,
Що язик людину кожну
До Києва доведе.
Друже, гарні старовинні
Приповідки, та не вір,
Бо в часи радянські нині
Язик веде лиш у Сибір.
Житомир, тюрма
Жовтень 1980
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БОЖИЙ СУД
Невільна стелиться дорога,
І я по ній плетусь в знемозі.
Молюсь в душі, благаю Бога:
– Не зупинись на півдорозі.
Не дай червоним на поталу,
Наш рідний дім, наш любий край.
Подай надію духом впалим,
Катів і нелюдів скарай.
Зверши свій суд, і неодмінно
Свій вирок сповни до кінця,
Щоб наша мати – Україна
Зняла тернового вінця.
Житомир, тюрма
Листопад 1980
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ПРО СЛАВНИХ ЧЕКІСТІВ
Люблю я, одначе,
Оцих з Ге-Бе хлопців,
Та краще б їх бачить
Десь на вірьовці.
Чекіст – не людина,
Кривавий то звір,
Ні слову єдиному
Його не вір.
Хотів би він з’їсти
Давно вже мене,
Та я, мов та кістка –
Не проковтне.
І часу бажаного
я не діждусь,
Що над цими баранами
Та посміюсь.
Листопад, 1980 рік
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ТРОЙКА
Ґрати товсті, сіра койка –
Межі моїх володінь.
В Сибір рветься моя тройка,
Тільки дзвоник: дінь-дінь-дінь...
Тільки око вертухая
Мене свердлить віч-у-віч,
Та ліхтар не затухає
В моїй цюпі цілу ніч.
Тільки слідчий шаленіє:
– Кайся, кланяйся, просись!..
Та домівка даленіє,
Як за Сталіна колись.
Я ж всі блага занехаю –
Україну лиш люблю.
Ні одному вертухаю
Я її не відступлю.
Сонце нам у небі чистім
Ще освітить голубінь.
Тройка дика комуністів
Щезне в пеклі: дінь-дінь-дінь.
Листопад, 1980 рік
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КРИВАВИЙ СПОГАД
Знову скнію в чекістських норах,
Де знущання, тортури, розлука.
Знову водять по тих коридорах,
Де застигла невільників мука.
Йду по плитах бетонних нечистих
І боюся на них ступати:
Адже тут в сорок першім чекісти
Перед втечею в’язнів стратили.
Мов оті упирі криваві,
Постріляли людей без вини,
Ті радянської горе-держави
Синьоштанні та вірні сини.
Кров невинна отут пролита,
Освятила і стіни, і ґрати.
Вона проступає крізь плити,
Стукає в серце набатом:
– Мій народе, вкраїнський люду,
Доки будеш в неволі спати?
Час з очей вже знімати полуду,
За Вкраїну до бою стати!
Житомир, тюрма
Грудень, 1980 р.
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МЕТАМОРФОЗИ
Цвіли троянди, серце прагло лету,
У серці зріли співи – не жалі.
І так мені хотілось буть поетом
На рідній нашій предківській землі.
Та темна ніч на землю нашу впала,
Мороз побив на пні рожевий цвіт.
Троянди вмерли, пісня в горлі стала,
Так і не з’явившися на світ.
Мене звела в дев’яте коло пекла,
Заткнула горло ґратами Москва.
Та в тілі б’ється ще душа запекла,
І мрії не опали, мов листва.
Я вірю й жду: пробудиться планета,
Під сонцем зблисне неба синя сталь,
І я піду в тернами вкриту даль
Уже лиш сурмачем, а не поетом.
Грудень, 1980 рік
Житомир, тюрма
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ПРИБУТТЯ В РАЙКИ
Сліпого ранку сумна заграва,
Конвоєм знову везуть мене –
Швайки наліво, Райки – направо,
А прямо пекло оте земне.
Де дріт колючий, овчарки злючі,
Московська лайка, чекістська лють,
Де вертухаї, як скрізь, падлючі,
Де б’ють і плакать не дають.
Та я не плакав і плакать нині
Не буду, сили в собі знайду.
Я покорюся лиш Україні,
Лиш їй єдиній до ніг впаду.
Свої кайдани ношу, як орден,
Як український вояцький стяг.
Я ними славен, я ними гордий,
Вони є свідки моїх звитяг.
Кричить начальство, пре матом люто,
І вторять йому зеки-жлоби.
Хоч я в кайданах – духом розкутий,
А ви, в погонах, повік раби.
Ви те хробаччя, що під ногами
Кишить бездумно в багні, в гною,
Сміюсь над вами, гидую вами,
На ваші морди тупі плюю.
Втухає ранку сумна заграва,
Десь за Швайками вже день іде.
Конвой матюжить й туди, направо,
В райківське пекло веде мене.
11 грудня, 1980 р.
Райки, ЯЮ-309/73
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КОНТРАСТИ
Валують пси, реве начальство грізно,
Бредем в строю під автоматом ми
На осяйні будови комунізму,
Де всі поляжем замертво кістьми.
А на стовпі динамік люто грає,
Досвітній морок співом заповня:
«Кругом вада» – співак з Москви горлає,
Сусід в строю співа: «Кругом брехня!
Кругом брехня!»
Райки, грудень 1980 р.
ЯЮ-309/73.
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ПІСНЯ З РАЙКІВ
Зорі падають з неба
В морок ночі німої...
Мені вижити треба
Серед муки страшної.
Серед гавкоту псів
Та доносів двоногих
До нових, до часів,
Що прийдуть незадовго.
Ген ранкові вогні
Задрижали несміло.
То встають до борні
Люди праці та діла.
То встають правдолюби,
Серцем й помислом чисті,
Бо лиш правда погубить
Всю брехню комуністів.
Вони правду, бандити,
У кайдани закули,
Щоб про неї у світі
І не знали й не чули.
Але правда гримить,
Наче грім понад світом,
Вона в сурми сурмить,
Сонцем вранішнім світить.
Комуністи, тремтіть!
Маю в Бога надію,
Що надходить та мить,
Як вас гнатимуть в шию.
Буде грім, буде бій.
Правда вас переборе!
Україні моїй
Знов засвітяться зорі.
6–7 січня 1981 рік,
Райки, ЯЮ-309/73
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***
Кличе, кличе Україна:
– Сину!
Не згинай спину
Перед катом,
Не ставай на коліна,
Бо будеш проклятий!
– Мамо, ненько Україно!
Я чую!
Де днюю, де ночую –
Не корюся,
Не плазую, не рачкую –
Борюся!
Райки, ЯЮ-309/73,
січень, 1981
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ДРУЖИНІ
Капають зорі багрові
В сонні райківські озерця,
Наче то краплі крові
З мого болючого серця.
Зеки хропуть берложно,
Душі розп’явши на плахи,
Стогнуть у сні тривожно,
Скрикують сонно, мов птахи.
Тільки мені не спиться
З думами чорними в парі.
Зорі падучі... темниці...
Табірні мулькії нари...
Де ти тепер, кохана?
Чи хоч дрімала цю нічку?
Чи протужила до рана,
Так і не гасячи свічку?
Свічку надії святої
Витримать муки і зради,
І серед пітьми лютої
Звідать дорогу до правди.
Ніч перед ранком вже тане,
Йдуть вертухаї юрбою.
Спи, не тужи, кохана,
Я ж бо з тобою, з тобою.
Бачу крізь дні непрозорі
Віч твоїх синіх озерця.
Падуть до них стиглі зорі,
Краплі крівці мого серця.
03.03.1981 р., Райки
ЯЮ-309/73
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***
Не співай, не співай, соловейку,
Про кохання, старому мені.
Бо зболімому в ранах серденьку
Похоронні вже сняться пісні.
Бо такої вже випито муки,
Стільки сліз скам’яніло в собі,
Що самі опускаються руки
У безплідній з життям боротьбі.
Райки
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ДРАТУЮ ДОЛЮ
Вояк вірить своєму лиш горю,
Свою лиш шанує біду.
Блукаю по людному морю,
Притулку ніде не знайду.
Блукаю і голим, і босим –
І скільки не трачу зусиль,
А доля собача барбосом
Гарчить на мене звідусіль.
А я своїм шляхом простую,
Товчусь, упадаю, встаю,
Дратую її, все дратую,
Спочити лютій не даю.
Райки, Ю-309/73
Травень, 1981 рік
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ГОЛУБИ І ДОНОСИ
Голубка з даху про любов туркоче,
А я мовчу, тягну невільні дні.
Той лізе в друзі, хто продати хоче,
Кого люблю – до того зась мені.
Голубці – рай, бо має вільні крила,
І голуб з нею тішить голуб’ят.
Мене ж в Райках, мов сітями накрили,
Зв’язали дротом з голови до п’ят.
Та не стогну, не плачу, не ридаю,
І віру юну з серця не гублю.
За Україну мучусь і страждаю,
Її одну над всіх і все люблю.
І хай стирчать на вишках автомати,
Страху нема, готовий я на прю.
Мовчіть, кати! Ось Україна – мати –
Прийшла до мене, з нею говорю.
Її забрать в мене ніхто не може,
Вона душа і серце, й кров моя,
Куди б не гнала мене рать ворожа,
Зі мною Україна, там, де я.
Творю я їй свою палку молитву,
І що мені катюги й вороги?
Пишіть доноси! Знов чиніть гонитву,
Вже час іде. Вас знищить до ноги.
Райки, ЯЮ-309/73, 1981 р.
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ТАРИ-БАРИ
Всюди тари, всюди бари,
Матюжня та дикий рик,
Та сексотських вух радари
Все звертаються в мій бік.
Лізуть різні поторочі:
– Чифірку нє дьорнєш, дєд?
Тільки ждеш глухої ночі,
Щоб улігся цей «комбєд».
Щоб настала та хвилина,
Коли все пірне у ніч,
Коли я і Україна
Зістаємось віч-на-віч.
І без свідків, без єлею
Я молю свою зорю...
З Україною моєю
Говорю і говорю.
Райки, 1981 р.
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HOMO SAPIENS БРЕЖНЄВА
Ну й розумний, цей Брежнєв зарванський,
Прямо майстер словесних бздур:
Ось придумав народ радянський
Аж від Сяну по самий Амур.
Українці? Казахи? Естонці?
А чи ще там якийсь «наброд»?
Вже нікого нема під сонцем –
Лиш єдиний савецький народ.
Тільки мене смішить та байка.
Ну, який же ти, Льоню, дурний:
Та невже поміняю я батька,
Як міняю рвані штани?
Під Іркутськом чи під Бердянськом,
Серед щастя і серед біди,
Я ніколи не був радянським,
Українцем я був завжди.
Так було, так і є, так і буде
На цім світі повсюди й завжди,
Поки є на Планеті люди,
Що плюють на п’яних вождів.
Райки, ЯЮ-309/73, 1981 р.
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ВІРШУВАННЯ
Заглядає місяць межі ґрати,
Блатняки чифіру вже не п’ють.
А мені забаглось віршувати,
Бо думки заснути не дають.
Закипають в мізках мислі чорні,
Закипають в серці жаль і гнів...
Виступають з мороку потворні
Привиди минулих сірих днів.
Темно й тихо, як у дикій пущі.
Світ, неначе наркоман, спочив,
І закрились навіть невсипущі
Очі всюдисущих стукачів.
Я ж мережу, все думки мережу,
Щоб ніхто не бачив і не чув,
Та за стукачами пильно стежу,
Чи не прикидаються, тремчу.
І думки, мов сарни полохливі,
Скачуть неупинно вусібіч.
Тільки місяць дивиться скрадливо,
Тільки я і вірші – віч-на-віч.
– Місяцю, моргни мені лиш оком,
Як чекісти бігтимуть сюди,
Щоб я не попався ненароком
Та замів за віршами сліди.
Райки, ЯЮ-309/73
Липень, 1981 р.
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СУДОМ ЛЯКАЮТЬ
Знов судом лякають,
Та я не боюсь:
Хай собі сконають –
Їм не покорюсь.
Не для того нині
Я на прю стаю,
Щоби Україні
Зрадити в бою.
А суди та справи –
Нам не новина.
Знаю, що розправу
Вчинять, і сповна.
Бо яка держава –
То такий і суд:
Телефонне право,
Чекістський самосуд.
Райки, 13.07.81 р.
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ІДИ
Іди й іди,
Іди, хоч тіло ниє,
Хоч в серці кров од жаху холодіє,
Та не впади.
Терпи й терпи
Усі поразки в герці,
Вишпортуй стріли й терни в серці,
Не будь сліпий.
Гартуй, гартуй
Зневіреную волю,
Щоб побороть ворожую сваволю,
Не спи, вартуй!
Готуйсь, готуйсь
До бою і звитяги,
Коли замають скрізь вкраїнські стяги –
В ряди шикуйсь!
Лиш єдність дій
Здобуде перемогу.
Плече в плече, рушаймо у дорогу,
На бій, на бій!
Райки
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ПОБАЧЕННЯ
Побачення... Боже єдиний,
Які вони кровно болючі,
Оці скоролетні години
В тюрмі більшовицькій смердючій.
Уста мов закляклі, німують,
Від жалю й нестерпної муки,
Серця ж і кричать, і нуртують,
Лиш шепчуться сплетені руки.
О, рідна! Кохана до згуби,
Не плач, свого серця не рви,
Дай спертись на ніжнії губи,
Неначе на меч бойовий.
Неначе на плечі могутні,
Яких і недоля не гне.
В бою за щасливе майбутнє,
За спільне прийдешнє ясне.
Мені на катюг наплювати,
Я духом вже їх переміг!
Мені б цілувать й цілувати
Тебе всю, від губ і до ніг.
Щоб множилась сила з роками
У наших ще юних дітей,
Щоб я простував разом з вами,
Як той непоборний Антей.
Утру ж твої сльози, кохана,
А ти говори, говори...
Про спів соловейка рахманний,
Про вишні в саду, явори.
Про мрії свої, про тривоги,
Що спати в ночі не дають,
Про встелені терням дороги,
Катів, що ще кров нашу п’ють...
А час так летить прудконого,
А час все коротше, щеза,
Здається чогось головного
Тобі за ці дні не сказав.
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То, може, тоді пригадаю,
Як мури в’язничні впадуть,
До свого коханого краю
І я із в’язниці прийду.
А поки прощай... На дарунок
Не сльози даю і не жаль,
А свій вогняний поцілунок,
Як гостра розпечена сталь.
Любов до Вкраїни безкрая
Лиш наші серця насталить,
Катів-вороженьків скарає
І пам’ять по них спопелить.
Райки, ЯЮ-309/73
7–10 січня 1982

105

ЕТАП
Знову долі худа шкапа
Забрикала, злюща.
Знов збираюсь на ЕТАПИ
Десь в уральські пущі.
Ой, етапе, етапочку,
Зеківський ти брате,
Чи мені то спочаточку
До тебе звикати?
Бо столипін – персональна
Зеківська машина,
Процедуронька шмональна
Річ не диковинна.
Оглядають мішки, речі
Вертухаї владні,
Заглядають в зуби, плечі,
Навіть в прохід задній.
А тоді запхають в клітку
Браві охоронці
Нас без числа і без ліку,
Наче тюльки в бочці.
Та й поїхали... Не знаєм,
Де будем спинятись:
«Широка ж страна родная»,
Є де розгулятись!
Із чека кривавих лап
Вирватись незмога...
Ех, етап, етап, етап –
Зеківська дорога.
Райки, 16.01.1982
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ЗІЗНАННЯ
М.П. – якого начальство в Райках
поставило стукачем до мене

Замшілії мури довкола –

Це знову Житомир. Тюрма.
Не рви своє серце, Миколо,
Не кайся дарма.
Покинь свою совість карати,
І очі сушити плачем:
Я знаю – не став ти, мій брате,
У них стукачем.
Спокійно помисли, подумай
Про плем’я чекістське оце:
Це ж подвиг, що плюнув ти куму
В огидне лице.
Давай обнімемось, Миколо,
На дружбу без свар та хули,
Щоб нас на коліна ніколи
Чекіст не звалив.
Житомир,
ЯЮ-309/179, 19.01.1982
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ПРОЩАЙ, ЖИТОМИР
І знову шмон, як кажуть, генеральний.
Етап об’явлено. Шмональний гамір вщух,
Конвой чужий матюжиться брутально,
І нам грозить, що виверне кожух.
Сидим. Ждемо. І тихо-тихо в цюпі,
Лиш в коридорах бігають менти.
Сідають землячки при своїй кожен купі,
Хтось шепче тихо: Господи, прости!
Прощай, Житомир! – метушиться думка.
Байдуже серце – швидше б вже звідсіль!
Нема жалю, не порива розпука
За холод невідомих новосіль
У краї тім, холоднім і стоклятім,
Куди везуть нас наші «старші браття».
Житомир, тюрма
23.01.1982
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У ХАРКОВІ
Конають дні, як я у цій темниці,
І ніч лягає каменем на груди.
Не скоро буду я у тій світлиці,
Де мова тиха, і ласкаві люди.
Везуть мене в незвідані простори,
Туди, де мука наша в тундрі плаче,
Де вовк – суддя, ведмеді – прокурори,
Сваволя грає, а недоля скаче.
Тягар на серці і тривога щемна.
Але нема ні болю, ні зневіри.
Життя прожив я досі недаремно,
Не спав, боровся і несхибно вірю,
Що ніч мине, розквітне солов’їно
Новий світанок, росами умитий,
З руїн устане наша Україна,
І встанем ми, її незрадні діти.
Забудуть внуки тюрми та гонитви,
Братерство щире між людьми настане,
І в Храмі волі на святу молитву
Я з людом вільним на коліна стану.
Харків, пересилка
27.01.1982
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МРІЇ ТЮРЕМНІ
Край мій рідний, зорі ясні,
Буйні квіти під вікном...
То була, мабуть, лиш казка,
Лише давній дивний сон.
Вже, здається, на Вкраїні
Не бував я цілий вік,
І забув ті далі сині,
Мирний спокій тихих рік,
Ті долини та діброви,
Де шепочуть явори,
Та дівочі темні брови,
Як купальські вечори,
Солов’їну пісню млісну,
Кроки скрадливі – чиї?
На зеленому узліссі,
Де дзюркочуть ручаї.
Все блукаю по чужині,
Все кайдани волочу,
Та про волю України
Все співаю – не мовчу.
І чим більше вділять муки
Мені брежнівські кати,
Тим міцніють воля й руки,
Щоб добитися мети,
Щоб здобути Україні
Волю й долю у борні.
І тоді на Батьківщині
Залунають знов пісні.
Казань, тюрма
08.02.1982

110

СОЛІКАМСЬК
Солікамськ... Але чи правда:
Мусор матюкається,
Ніби тут радянська влада
Вже цілком кінчається?
Тюрма, табір, вертухаї
Не американськії,
Їх Москва тут все кохає,
Рідні то, радянськії.
І нехай собі чекісти
Брешуть, нахваляються...
Саме тут радянська чисто
Влада починається.
Солікамськ, тюрма
14.02.1982
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КОЛВА. ПЕРШІ ДНІ. ОЛП-16
Сніги й сніги, сліпучі скрізь сніги.
Тайга стоїть похмура та німа.
Синіють гори лисі навкруги.
Конвою вже собачого нема.
Бараки вгрузли в сніг аж по верхи,
Лише дахи видніють дерев’яні.
Повсюди слід вчорашньої пурги,
Та вертухаї зранку чогось п’яні.
Ага, неділя ж нині, вихідний,
І зеки й вертухаї не працюють,
А брагу п’ють, варять чифір міцний,
Кричать й матюжаться – святкують.
– А Колва ж де? – питаю я отак
Знічев’я одного із старожилів.
– Топитись хочеш? – засміявсь. – Ніштяк.
Чекай аж до весни. А Колва ген за шпилем.
Дивлюсь туди. Долину видно там,
Всю щедро вкриту снігом по відлогах,
По вістрю русла, бачиться очам,
Вужем зміїться снігова дорога.
Замерзло все. Замерзло до весни.
Заснуло все, немов ведмідь в берлозі.
Лишились сни. Одні тривожні сни –
Душею не замерзнути в дорозі.
Верхня Колва
21.02.1982
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ІМЕНИНИ В ТАЙЗІ
По родинному звичаю
Серед спогадів та мрій
Іменини відзначаю –
Кочегар і водогрій.
У засніженім пралісі,
В цій уральській стороні,
Два естонці, хлопці лисі,
Товаришать лиш мені.
Мов зубці пили тупої,
Гори мріють на зорі,
Та не відають спокою,
Все ґвалтують глухарі.
Ми ж сидим утрьох допізна,
П’ємо чай, говорим тихо
Кожен про свою вітчизну,
Про її ПЕКЕЛЬНЕ лихо.
В. Колва
03.03.1982
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ГАЛИНЦІ ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
Горить душа святим вогнем,
Зорить прийдешнє світлом дивним.
За ніччю ніч і день за днем
Летять над нами в даль нестримно.
Старієм ми. І сивина
Морозом сіється на коси.
А поруч дивна дивина:
Галинка стала вже доросла.
Ще вчора, мов, дитям була,
А нині вже розкішним квітом,
Немов троянда, розцвіла,
Зорею блиснула над світом.
Благаю долю: видай їй
Сповна здоров’я, щастя в міру,
В душі дівочій щедро сій
Ядерні зерна правди й миру.
Хай на пиху нероб плює,
На чванство їх, чини й посади,
Між брудом буднів постає,
Як цвіт весняний серед саду.
Щоб міг твердить я знов і знов:
– Оце вона, моя дитина,
Моя це кров, моя любов,
Моя надія і – Людина.
В. Колва
15.03.1982
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***
Чи чуєш,
Як вітер бушує в тайзі?
Чи знаєш,
Як серце зболіло в тузі?
Чи можеш
Простити мені, що було?
Чи віриш,
Що ми переборемо зло?
Неправду і зло.
Я чую
Невтримну тривогу твою.
Я знаю,
Що тугу здолаю свою.
Я можу
Віддати за доню життя.
Я вірую
В щасливе її майбуття.
Ясне майбуття.
В. Колва
21.03.1982
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З МУСТАЯ КАРІМА
Якщо вітер у наш дім ввірветься,
Якщо він до кіс твоїх торкнеться,
Якщо вранці голуб білий-білий
До вікна застукає несміло, –
Не печалься, вір пташині гарній,
Пташка лине до вікна не марно,
А віщує добрі вісті людям –
Скоро ми з тобою разом будем.
В. Колва
21.03.1982
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СПІВАЄ НІНА МАТВІЄНКО
Соловейку, помовч, і послухай тихенько:
Звідки ллється отой зачарований спів?
Це співає вона... Це вона – Матвієнко,
Дивна мавка поліських озер і лісів.
Наче мати бере моє серце руками,
Проганяє зневіру і вгамовує біль,
Топить лід у душі, розворушує камінь,
Будить жайвора спів між сплюндрованих піль.
І зґвалтована мати, краса-Україна,
Наче докір стає перед зором моїм,
Лють ворожа німа і зненависть зміїна
Запеклися рубцем на обличчі її.
І вже хочеться йти, не питаючи броду,
У той вир боротьби, що до бою несе,
Щоб ми стали людьми, не цуралися роду,
Україну любили в житті над усе.
Тож помовч, соловейку, та послухай тихенко,
Ну, хіба то не з казки чарівний той спів?
Це співає вона! Це вона – Матвієнко,
Дивна мавка поліських озер і лісів.
Квітень, 1982 р.
В. Колва.
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ЛИШ БИ З ТОБОЮ
Тебе згадаю –
І серце застука:
– Ти моє щастя,
Ти – моя мука,
Ти мій рятунок,
Ти – моя згуба,
Вічно оманлива,
Жахна і люба.
Ти наче в небі
Підхмарний лелека.
Ох, недосяжна,
Далека-далека!
Мов журавель
Ув останнім ключі
В даль відлітаєш,
Мене клянучи.
Що ж, проклинай
І збиткуйся над мною –
Я, ні, не стану
Для тебе зимою.
Я не згублю
Твого ніжного цвіту,
Буду весною,
Твоїм щедрим літом.
Буду і тінню.
І туром в двобою...
Лиш би з тобою!
Лиш би з тобою!..
02.05.1982 р.,
В. Колва
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ПЕРМСЬКИЙ КРАЙ
Придививсь я й прислухавсь до Пермського краю
У неволі своїй за оці місяці.
Це печалі й плачу пустирище безкрає,
Що сльозами стікає по Камі-ріці.
Тут не ліс, а тайга, не земля, а болото,
Навіть сонця нема – одні хмари пливуть.
Тут не править закон, а чекістська сволота,
Тут сваволя й безправ’я у парі живуть.
У містах тут дурман, а по селах нудота,
Ще з колиски батьків матюжать шмаркачі.
І жінок тут нема, а повійна гидота,
Аж минають цей край журавлині ключі.
Тільки в’ється гаддя. Лиш піхта і смерека.
Тільки дріт той колючий, що концтабір обвив.
Та пропав би цей край без невільника-зека,
Лиш ведмідь би блукав, або вовк вночі вив.
Але ми не вовки, маєм ми Батьківщину.
Нас неволя не вб’є у цім дикім краю.
Все знесем, а вернем до тебе, Україно,
А як треба – помрем за тебе у бою.
В. Колва,
Травень, 1982
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ІДИЛІЧНЕ
Палають тихо небеса.
Тайга у тьмі лежить глибокій.
Дивуєшся: яка краса!
Який повсюду мир і спокій!
Ще місяць мирно спогляда,
Як у тумані Колва мліє,
А надзирателів орда
В бараках зеківських шаліє.
Начальство зранку матом гне,
Навколо чути зеків стогін.
І раптом думка шпигоне:
– Яка ж це погань! Яка погань!
В. Колва
Травень, 1982
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ЧИТАЮЧИ ГАЗЕТИ
Все прийоми в Кремлі, карнавали,
Під кривавий розхристаний блюз...
Пропили вже вожді, прогуляли
Свій проклятий «могучий» Союз.
Та не жаль нам Союзу – тюряги,
Хай з вождями мерщій пропаде,
Бо крізь тюрми, застінки, ГУЛАГи
Неодмінно нам воля прийде.
Жаль, що далі Москва без упину
Все ще їздить на нашім горбі,
Обдирає мою Україну,
Наче липу на лапті собі.
Хай танцюють в Кремлі, хай пиячать!
Кров людськую ще точать і п’ють!
Із-за Колви уральської бачу
Їх безславний і чорний капут.
Півні вже розспівались наславу,
Пророкують, що ніч промине,
І кремлівське відьмаччя криваве
В лисі гори навік дремене.
В. Колва
17.06.1982
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НАСТАНЕ ГОДИНА
Неба чужинського клапоть,
Наче кривавий сувій.
Топче чужинецький лапоть,
Нищить загарбницький лапоть
Край поневолений мій.
Мрево червоне над світом –
Бути кривавій грозі.
Плачуть ув’язнені діти,
Гинуть вкраїнськії діти
В чорній уральській тайзі.
В сірій німій високості
Журно ячать журавлі.
Стогнуть невільничі кості,
Все українськії кості,
Тут, у цій клятій землі.
Ген, на небеснім овиді
Бачу знамення увіч:
Душ убієнних привиди,
Душ українських привиди
Бродять в тайзі ніч-у-ніч.
Бродять німі до знемоги,
Стогнуть у гніві й журі,
Все в Україну дорогу,
В любу Вітчизну дорогу
Прагнуть знайти до зорі.
Тої зорі, що віками
Їм через морок юшить,
Щоб ще своїми руками,
Жертв неповинних руками
Ката свого задушить.
Прийде, настане година:
Ми, наче ті журавлі,
Рушимо всі в Україну,
В рідну свою Батьківщину,
Що нам зоріє в імлі.
В. Колва
Серпень, 1982
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ЗОЗУЛИНІ КВІТИ
– Ку-ку! Ку-ку! – закувала
Зозуля нагально,
Наче цвяхи забивала
У серце безжально.
І кров з серця крапельками
Стала капотіти,
І на скелі, де лиш камінь,
Розквітали квіти.
В. Колва
17.08.1982
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ХВИЛИНА РОЗЛУКИ
Іван-чай розцвів навколо
Буйно та бузково,
Наче вкрив болото голе
Килимом казковим.
Я бреду в нім по коліна
Та тихенько плачу,
Бо далеку Україну
У неволі бачу.
В. Колва
17.08.1982
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ГОЛОСИ В ТАЙЗІ
Бреду уральською тайгою
Отак, без цілі.
Незнаний птах кричить пугою
У самій хащі непролазній
Щохвилі.
В річці води полиск алмазний
Вражає око.
Та що це? Голос невиразний
Я ніби чую за собою,
Глухий, глибокий.
Готовий стати до двобою
В тайзі чужинській.
Та чую: піхти це юрбою
Зійшлись і шепчуть між собою
По-українськи.
Стогне болото ген безкрає,
Як дух без плоті.
Чого ж той стогін серце крає?
Чи не Вкраїни люд конає
У цім болоті?
А ось і Колва... Злісно котить
Похмурі хвилі.
По берегах сонце золотить
Каміння злизане рікою
Та кості білі.
Дивлюсь на кості в неспокою,
А голос лине:
– О, ради вічного спокою,
Сховай нас, друже, од наруги,
Ми з України!
Тремтіть, московськії катюги,
Бо час настане,
Що ці мерці, як Хлопці з Лугу,
З тайги, з боліт, з могил незнаних
У лави стануть.
І їм, згуртованим і мужнім,
Не буде впину,
Покинуть край цей осоружний
І повернуться в коло дружнє
На Україну.
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В. Колва, 1982
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УМЕР ЛЕОНІД
Умер, нарешті, Леонід.
Не той герой, не цар спартанський,
А той старий, кремлівський дід,
Невсипний п’яниця радянський.
Дідів кремлівських хоровод
До трону рветься, наче зграя...
Не дивина: який народ –
Вождів таких він вибирає.
В. Колва
11.11.1982
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НОВОРІЧНЕ
Замела всі стежки
Хуртовина у січні...
Ой, тяжкі ви, важкі,
Мої сни новорічні.
Тільки мука скиглить,
Тужно чайкою лине
У далекий той світ,
На мою Україну.
Та я муку свою
Не пускаю між люди.
Тільки серце сталю –
Хай гартованим буде.
І торую стократ
Свою власну стежину.
І ні кроку назад,
Лиш вперед, до загину!
Вірю, долю свою
Ми вдоволим.
Не везе у бою
Душам кволим.
То ж гартую свій дух,
І сталю своє серце,
Щоб той пломінь не втух,
Що змагає до герцю.
І в уральській глуші,
Крізь чекістські замети
Посилаю вірші,
Як свої кулемети.
Святий Вечір,
6.01.1983
В. Колва
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ГАЛИНІ
Вклонилась у дузі калина
Ранковій багряній зорі.
«Галина, Галина, Галина», –
Шепочуть мені явори,
І сиплють смарагдові роси
Чарівних пісень солов’ї
На плечі кохані і коси,
На руки дитячі твої.
Від мене ти нині далеко,
Та серця в зажурі не край,
Я ще прилечу, як лелека,
У наш зачарований край.
Розвіються горя тумани,
Проб’ється ще сонце крізь тьму,
І я тебе, доню кохану,
Єдину мою обніму.
Поглянь, он ранкова зірниця
Віщує нам ранок ясний,
І вічна життя таємниця
Виповнює мрії і сни.
В тих снах розквітає калина,
Всміхається даль голуба.
«Галина, Галина, Галина», –
Нашіптує стиха верба.
В. Колва
21.03.1983
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МАРІЙЦІ В ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Завели мене знову невільні тюремні стежини
З України святої в цей зеками проклятий світ.
Та тебе не забув я в неволі, кохана дружино,
Галичанко моя, моя гордість, мій цвіт.
Ти зі мною завжди, і нічого мені більш не треба.
Світить щастя мені із своїх неповторних зіниць,
У яких поєднались блакить галичанського неба
І бентежна прозорість бездонних поліських криниць.
Я пройду крізь вогонь, крізь в’язниці та міднії труби,
Та вернуся до тебе, кохана, крізь пекло вернусь,
Буду ще цілувать твої коси зсивілі і спраглії губи...
Тільки жди...
Я вернусь!
Я вернусь!
В. Колва
02.05.1983
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КРИВАВІ ЧЕРЕШНІ ПЕЧАЛЮ
Наше щастя – видіння миттєве:
Поманило й спливло, як в ріку...
Розбурунилось море життєве
Вже не вперше в мене на віку.
Дзвони долі безрадісним боєм
Круто лічать прожиті літа.
Дике море страшенним прибоєм
На мій човен хисткий наліта.
І несе мене в далі чужинські,
Де сніги, та льоди, та туга,
Де волочать сини українські
Ланцюги на руках і ногах.
Тут сховали мене в чорториї,
В брезентовім зашили мішку.
І про берег свій рідний лиш мрію
Свою думу незгойну тяжку.
Я до берега того причалю
На хисткому мрійливім човні.
Криваві черешні печалю
Застигнуть у серці на дні.
Бо бачу в зажурі дружину,
Бо діти в неволі й брати,
Бо мучать мою Україну
Криваві московські кати.
В. Колва
Червень, 1983
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***
О, не скигліть, духовнії дебіли,
Що світ пропав і Україна з ним,
Що зорі наші в небі почорніли,
І мрії наші перейшли на дим.
Для того вічно будуть світлі зорі,
Хто не скоривсь, не дав себе згубить,
Хто і в походах, в тюрмах, в щасті й горі
Не розучився вірить і любить.
В. Колва
17.07.1983
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ПІСНЯ В НЕВОЛІ
Тайга хирлява, сіре небо висне,
Як наша доля сіра в цій глуші.
Яке воно чуже і ненависне
Моєму серцю і моїй душі!
Як серце волі й щастя гнівно прагне!
Як рветься до гаїв, що над Дніпром!
З Москви ще досі холод лютий тягне,
Скрипить важкий історії пором,
Везе нам волю, кровію политу,
Немов чумак із Криму на волах...
Скоріш! Скоріш! Бо вже надії вбито,
Уже вогонь бойовища прочах.
І раптом пісня... Українська, рідна...
Стенулось серце, ожила душа.
То наче марш, закличний і побідний,
З яким на бій курінь мій вируша,
Та на руках моїх гримлять кайдани,
Замок чекістський сковує уста.
Єдина зброя, що мені тут дана, –
Огризок олівця і зшиток в півлиста.
Беруся знову нишком, мимоволі,
Мережить зошит стиха, навмання,
Бо я без пісні, мов козак в неволі
Без батьківщини, шаблі і коня.
В. Колва
10.08.1983
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НАСНИЛИСЬ ТОПОЛІ
Наснились тополі,
Наснились жита.
Неначе на волі
Вітчизна свята.
І тихії води,
І зорі ясні,
Дівчат хороводи,
Козачі пісні.
До неба ясного,
В блакитную синь
Шлють вдяку до Бога
І мати, і син.
Нема комуністів,
Немає темниць,
Лиш погляд вогнистий
Дівчат й молодиць.
Солодку неволю
Віщує бійцям,
І щастя, і долю
Гарячим серцям.
Кохаються юні,
І родяться діти,
Радіють мамуні –
Ну, як не радіти!
А скільки в неволі
Біди пережито!..
Наснились тополі.
Наснилося жито.
В. Колва
01.09.1983
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ОСТАННІЙ ДЕНЬ
Три роки муки та знущання,
Три роки вистраждав намарне,
В неволі нині день останній,
А завтра – воля вже примарна.
Тюремну кину загорожу,
Піду з тюрми у світ незнаний,
Як у глибокий тил ворожий,
Де вічно буду партизаном.
В. Колва
18.09.1983
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