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Навчітеся добро чинити; шукайте правди,
захищайте пригнобленого,
обороняйте сироту, заступайтеся за вдову!
Книга пророка Ісаї, 1,17

Авторський колектив висловлює щиру подяку: Солом’янській в місті
Києві Державній адміністрації та Благодійному фонду «Либідь» за
фінансову підтримку.
А також щиро дякує директору видавництва «Стилос» К.С.Малєєву за
те, що він з особливою увагою поставився до опублікування серії книг
«Голгофа мільйонів» (випуск 1-й російською мовою — 2001 р.; українською
мовою — 2002 р.; випуск 2-й українською — 2005 р.).

АНОТАЦІЯ
Важливою подією у політичному житті нашої держави є ухвалення Закону «Про
реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» від 17 квітня 1991 р., а також
низки урядових документів про державну підтримку, соціальний захист й увічнення
пам’яті колишніх політв’язнів і жертв репресій за тоталітарного режиму 30—50-х рр.
XX ст. в Україні.
Останнім часом, унаслідок дослідження архівних кримінальних справ, з яких знято гриф «секретності», опубліковано ряд видань мартирологічного спрямування, в
яких кількома рядками подано життя людей трагічної долі1.
Автори другого випуску книги «Голгофа мільйонів. Документальні свідчення»
прагнули розкрити те, що криється за короткими даними архівних документів, і створили біографічні нариси про людей, яких уже немає в живих2. Це документальні
свідчення про політв’язнів, які безневинно постраждали від репресій за тоталітарного
режиму в Україні.
Автори нарисів — члени Київського товариства політв’язнів та жертв репресій, родичі політв’язнів, у пам’яті яких збереглися страдницькі образи цих людей, жахливі
сторінки їхнього подвижницького життя.
Композиційно книга складається з трьох розділів.
1-й розділ. Біографічні нариси про політрепресантів, які були приречені
до страти.
2-й розділ. Біографічні нариси про політв’язнів, запрограмованих на смерть,
внаслідок повної віддачі життєвих сил у таборах ГУЛАГу.
3-й розділ. Біографічні нариси про тих політрепресованих, які після відбуття
строку повернулися додому немічні, виснажені й... померли.
Книгу створив колектив авторів.
Видання розраховане на широке коло читачів, яким не байдужа доля їхніх предків, — людей трагічної долі в Україні.

Див. книгу Миколи Роженка «Сосни Биківні свідчать: злочин проти людства» (К.:
Український центр духовної культури, 2002) та ін.
2
Перший випуск книги «Голгофа мільйонів. Документальні свідчення» (К.: Стилос, 2002)
присвячений політв’язням і членам їхніх родин, які вижили, повернулися із заслання і стали
засновниками Київського товариства політв’язнів та жертв репресій.
1
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Кожна сторінка цієї книги — оголене
серце, біль, який не можна затамувати,
сльози по тих, кого вже немає на землі...
Це книга — про молодих людей, повних
сил, жадоби жити і творити, людей,
яким не судилося реалізувати свої здібності.
Це книга — про людські особистості,
які перенесли жахливі страждання, як
фізичні, так і моральні. Але за що?..
Складаючи цю книгу — сторінку до
сторінки, нарис до нарису, — я багато
спілкувалася з їх авторами і глибоко переживала разом із ними трагедію близьких їм людей. І в очах авторів цих нарисів я бачила благання — не допустити в
майбутньому того, що сталося з мільйонами невинних людей у 30—50-ті рр. минулого століття за тоталітарного режиму
в Україні.
І я зрозуміла, для кого і для чого написана ця книга: вона написана для прийдешніх поколінь, які повинні знати минуле своїх дідів-прадідів. Адже без минулого
немає майбутнього. Люди завтрашнього
дня повинні знати своє минуле, щоб не
створювати тих умов, за яких безвинно
гинули чесні, порядні люди.
«Я дуже рада, що Ви розпочали другу книгу «Голгофи мільйонів», — написала мені молода людина. — Це найважливіша робота. Я так думаю: люди повинні
знати своє минуле, минуле родини, адже
тоді у всіх одне горе було... Може, прочи-

тають і помоляться за тих, хто так
страждав... І самі не будуть створювати
таких жахливих умов».
Хотілося б, щоб ті, хто житиме після
нас, увійшли до історії людства не з мечем, а зі Світочем Добра.
Перегортаючи сторінки нарисів,
уміщених у цій книзі, не можна не звернути увагу на слова літньої жінки, яка у
дитячі роки втратила одразу матір і батька: вони були безпідставно розстріляні
нелюдами...
«Згадуючи трагедії моїх батьків, — пише вона, — я думаю, який же пам’ятник
їм поставити? У нашій родині це — святі
люди. Але хто про це знає? То нехай цей
короткий нарис про трагедію їхнього життя буде їм пам’ятником, щоб знали про
них й інші люди. Знали, що пішли з життя молодими, повними сил...»
Реабілітований... Реабілітований...
Реабілітований... — так закінчується
кожний нарис.
Більшість цих людей реабілітована
посмертно. Засуджений безпідставно —
«за відсутністю складу злочину»... — читаємо в архівних довідках. Безневинно
при ре че ні до ГОЛ ГО ФИ міль йо ни
людей...
Головний редактор книги
Т. Різниченко

Ðîçä³ë ².
ПРИРЕЧЕНІ ДО СТРАТИ

ПРАВДА ІСТОРІЇ — ТРАГЕДІЯ ЖИТТЯ МІЛЬЙОНІВ

ÃÎËÃÎÔÀ Ì²ËÜÉÎÍ²Â. Äîêóìåíòàëüí³ ñâ³ä÷åííÿ

КОНДРАЦЬКИЙ АДОЛЬФ ВОЛОДИМИРОВИЧ (1903—1937)
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Однією із жахливих сторінок історії
були сталінські репресії щодо людей
польської національності, які мешкали
на території України, Росії, Білорусі у
30-ті рр. XX ст. Масові репресії... Невинних людей знищували фізично, як «польських шпигунів». Про це свідчать спеціальні поховання у Биківні, Катині, Ковельську, Осташкові, Старобельську,
Херсоні тощо.
Людину, якщо вона була польської
національності, розстрілювали або висилали до Казахстану чи Сибіру. На Схід
рухалися один за одним ешелони з репресованими, які не знали: куди і за що їх
везуть від рідної землі...
1936 р. з рідних місць було виселено
36 000 поляків — представників інтелігенції (викладачів вузів, військових високого рангу, медичних працівників), а
також простих людей (робітників, землеробів, ремісників).
Не всі дісталися до місць призначення: дорога була далека. Люди вмирали від
голоду та хвороб... їхні безіменні могили
залишалися вздовж усього страдницького
шляху. Згодом осінні зливи змили землю
з пагорбів. А навесні вітер-суховій розніс
далеко-далеко залишки могильної землі. І
не видно було пагорбів-могилок — останнього пристанища нещасних невільників.
Це трагедія життя мільйонів... Зокрема вона спіткала родину Адольфа Володимировича Кондрацького та його
близьких...

Адольф Володимирович Кондрацький народився навесні 1903 р. у старовинному містечку Бердичеві (заснованому ще у ХV ст.) у польській родині.
Він був єдиним сином Володимира
Кондрацького: один хлопець Адась серед
трьох дівчаток — Зосі, Маринці та Галі...
Всі його дуже любили — кароокого веселого хлопчика, який вирізнявся своїм
зовнішнім виглядом і вдачею серед білявеньких сестричок.
У Володимира Кондрацького були в
роду українці. І походив він, очевидно,
від того славного чорнявого козака
Кіндрата, про якого народ склав приповідку: «Як у того Кіндрата — дівчат повна хата!».
Волосся було у нього, як воронове
крило. А очі такі гарячі... Якось зустрів
він у рідному містечку панянку, та таку,
що не міг відірвати від неї очей.
Сонце вже сховалося за обрієм, але
одноповерхові будиночки з гострими дахами, розквітлі дерева та струнка постать
привабливої панночки були осяяні ніжним рожевим світлом. Володимир, як зачарований, пішов за нею. Був він парубок рішучий: невдовзі дізнався, де вона
мешкає, з якої родини
Познайомився. Освідчився в коханні. Дістав згоду батьків Емілії й одружився з нею.
Володимир Кондрацький був людиною помітною у Бердичеві — обіймав
посаду комерційного директора на Берди-

Адась успадкував від батька наполегливість у досягненні мети. Він був людиною емоційною, живою.
З часом вийшла заміж Зося. У неї народилася дитина. Жили однією великою
родиною. Адась уже тоді мав професію —
працював на заводі електриком...
Ішла громадянська війна. Земля гула
від вибухів снарядів і бомб. А ґрунтові
дороги гули під копитами гарячих коней
кавалеристів. І потягнуло молодого завзятого Адася у вир воєнних дій — туди, де
такі самі хлопці вершили історію.
Вважав за велике щастя, що на роздоріжжі життєвих шляхів потрапив на
Далекому Сході до революційного загону
кіннотників. Дуже швидко навчився гарцювати на своєму конику. І став він йому
за друга. Беріг його, дбав про нього. І було в нього для коня особливе слово, яке
він стиха промовляв до вороного. А той
лише головою кивне: мовляв, зробить неодмінно. Ніколи не підводив кінь Адася — завжди виносив його з поля бою, на
якому відбувалися запеклі кровопролитні
бої... І, здавалося, так буде завжди. Але
одного разу ворожа куля перебила сухожилля на передній нозі улюбленця Адася. І коли кінь впав на коліна, вершник
перелетів через його голову.
Був серйозно травмований. Лежав у
госпіталі. Коли одужав, прагнув наздогнати свій кінний загін. І наздогнав. Але
сісти на коня не зміг: заважала зламана
нога.
Адася було демобілізовано. Здавалося, життя тепер піде іншим шляхом —
цивільним. Втім він продовжував мріяти
про військову кар’єру. І хоча вже минула

Ðîçä³ë ². Ïðèðå÷åí³ äî ñòðàòè

чевському шкіряному заводі. Мешкав у
власному будинку у центрі Бердичева.
Всі його поважали, бо був начальником
розумним і справедливим, людиною високих моральних якостей. Зовні такий поважний, статечний.
Втім удома всім заправляла його маленька Емілія... У неї був такий твердий
характер, що Володимир лише усміхався, спостерігаючи, як міцно вона тримала кермо влади у своїх тендітних ручках.
І мала рацію, бо вела все хатнє господарство та виховувала дітей. Молода,
красива, енергійна, завзята, все швидко
робила, швидко розмовляла. І ніхто не
мав права з нею сперечатися:
— Я сказала, — так і буде! — впевнено
говорила вона.
Оскільки Володимир був православним, а Емілія — католичкою, дітей (за домовленістю батьків) розподіляли на православних і католиків. Тоді існував такий
звичай. Син Адась і старша дочка Зося
сповідували православ’я, як і батько; а
Маринця та Галя — католицтво, як мати.
Батько ходив на релігійні свята до православної церкви з Адасем і Зосею, мати з
іншими дочками — до костьолу, а часом
відвідували католицький монастир ордена кармелітів-«босих», обдарованих від
Бога даром зцілення.
Дві вдачі, два характери успадкували
діти Володимира Кондрацького: дівчата
були в матір — гордовиті, кокетливі, але
свою справу добре знали, до маминих порад прислухалися, вміли гаптувати, шити одяг, вести хатнє господарство. Були
розумні, добре вчилися. Згодом здобули
вищу освіту.
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Щасливе подружжя — Адольф Володимирович Кондрацький і його дружина Софія Іванівна
(Чугуїв, липень 1935 р.)

громадянська війна, а все снилися йому
запеклі бої...
Згодом Адась подався до Києва. Це
велике красиве місто так вразило його,
що він, як зачарований, ходив його вулицями. Не міг надивитися на історичні
пам’ятники. Довго стояв біля пам’ятника
Богдану Хмельницькому, ввижалося йому, що під Богданом — живий кінь: ось
цокне копитом!..
Тоді у Києві вчилися сестри Адася у
Польському інституті культури. Одного
разу вони запросили його на студентську вечірку. Там він зустрів дівчину,
яка зразу здалася йому такою близькою, — «своєю», ніби вони давно вже
знайомі. Прикипів до неї душею. Коса
золотавого кольору, очі блакитні, а ус-

мішка — ніжна... А скільки було у них
спільного!
У родинному архіві Кондрацьких є
фотографія, на якій зображені Софія й
Адам того часу. Навіть з першого погляду видно, що вони дуже близькі. Це
можна помітити і у виразі сяючих очей,
і в усмішках їхніх. Схожість виявляється й у кон крет них ри сах об лич чя:
навіть ямочки на підборіддях у них однакові...
Як розповідала наймолодша із сестер
Адася — Галя (вже у похилому віці) їхня
зустріч на студентській вечірці була «рятівною». Адже вона відбулася у дуже серйозний, небезпечний період життя Софії,
коли дівчина боляче переживала своє
перше кохання до людини, яка була бай-

Питав про це і саму Софію... І вона
не могла відповісти. Лише очі світилися
такими радістю і любов’ю, що й вимовити не можна!..
Софія стала йому вірною дружиною
на все життя. Втім того життя вже тоді
було так мало — всього кілька років до
жахливої планки, як на зніманні кінофільму. «Клац!» — все закрутиться по-іншому, жахливому, як у недоброму сні...
Але були й щасливі роки... Це був
період, коли відбулося становлення особистості Адольфа Володимировича, його
змужніння. Софія була йому справжнім
другом, доброю порадницею, яка, як ніхто, розуміла його прагнення вчитися
улюбленій справі. І згодом він поїхав до
Москви й вступив до Академії механізації, престижного навчального закладу. У
1935 р. успішно закінчив його.
Знаменною подією тоді був виступ
Сталіна на випускному вечорі в Академії.
Він привітав випускників із завершенням
навчання. Виголосив напутнє слово.
Минуло лише два роки, і, за наказом
Сталіна, багато випускників, що слухали
його напутнє слово, було закатовано на
смерть... Адама це торкнулося безпосередньо...
Якби тоді молодому спеціалісту в
світлий день його життя хтось би сказав,
що те «напутнє слово» нічого не значило,
він би не повірив.
Одначе трагічні події вже стояли на
порозі його ще такого молодого щасливого життя.
Після закінчення Академії механізації Адам, як один із кращих випускників, обіймає посаду начальника штабу
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дужа до неї. Це — кохання натури палкої,
поетичної, вихованої на польських романах того часу, в яких благородні лицарі
віддавали життя лише за те, щоб доторкнутися до ніжної ручки своєї дами або —
до оксамитової стрічки на її одязі. Той,
кого палко покохала Софія, не був таким,
яким вона уявляла його у своїх мріях. І
коли дівчина зрозуміла це, вона — злякалася. І саме тому, що не мала сили забути його. Й вирішила заподіяти собі
смерть. Це був жахливий момент у її
житті... Але доля змилостивилася. Саме
тоді, у той трагічний для Софії час, подруги силоміць примусили її піти на вечірку, на якій вона зустріла Адася...
Дивлячись на кароокого парубка, відчуваючи на собі його погляд, від якого
тремтіло серце, а обличчя палало вогнем,
Софія зрозуміла, що саме він — її лицар.
Саме про нього віщувало серце! Це по
ньому боліло і страждало воно!
Вони одружилися.
Батьки Софії були з родини, що свого часу зазнала репресій, — безпідставно
розкуркулені. Перебралися до Києва.
Батько працював шеф-поваром, мати була домогосподаркою.
Софія Іванівна Войцехівська народилася у Києві 1908 р. Добре вчилася. Мала великі здібності до мов. Навчаючись у
Києві у Польському інституті культури,
оволоділа багатьма мовами. Була аспіранткою цього інституту.
Отже, Адась урятував Софію від самогубства, сам не знаючи про це. І саме
тоді відчув такий потяг до неї, що
повсякчас запитував себе: «Де я був раніше, що не зустрівся з тобою?»

11

ÃÎËÃÎÔÀ Ì²ËÜÉÎÍ²Â. Äîêóìåíòàëüí³ ñâ³ä÷åííÿ
12

танкової частини у Харкові. На відповідальній посаді йому було дуже небезпечно мати таке біблійне ім’я, як «Адам». І
тому він змінює його на «Адольфа». Ця
процедура була тоді досить поширеною,«модною»...
У Харкові нарешті родина була разом.
Жили щасливо. Мріяли про ще більше
щастя. Втім, коли маленькому спадкоємцю Адольфа Володимировича виповнився
лише один місяць, сталася знаменна подія
в послужному «списку» батька: танкову
частину, в якій він служив начальником
штабу, перевели з Харкова до нової столиці України — Києва.
Родина А.В.Кондрацького переїхала
до Києва. Одержали квартиру на вулиці
Повітрофлотській. Маленький синок вже
навчився стояти на ніжках, а згодом кумедно ходити. Коли батько повертався зі
штабу, малий радісно зустрічав його. На
порозі стояла красива дружина. Чоловік
підхоплював на руки сина, який припадав до нього. І всі вони сміялися...
І раптом все увірвалося: і безмежне
кохання двох рідних сердець, і світлий
день, і радість бачити, як розвивається
маленький росточок їхнього щасливого
подружнього життя...
Біда прийшла зненацька, як завжди
приходить ця непрохана гостя. З квартири Кондрацьких були викрадені особиста
зброя Адольфа Володимировича та планшет із паперами. Як з’ясувалося пізніше,
цю крадіжку спровокували спецслужби.
Його звинуватили в тому, що він втратив
«пильність». Пригадали, що у 1933 р. був
репресований чоловік сестри — Чеслав
Снадський, а Адольф Володимирович

Архівна довідка про арешт і розстріл
А.В.Кондрацького

«приховав» цей факт. Але головним звинуваченням була нібито причетність його
до польсько-японської шпигунської організації!
Адольфа Володимировича Кондрацького заарештували вночі... Софія трималася, як тільки могла. Стояла бліда, як
смерть. А серце гупало в грудях, наче бив
молот на сполох. Страшною була ніч
12 жовтня 1937 р. Безперервно йшов дощ,

холодний поривчастий вітер зривав листя
з дерев. Тротуар і вікна у кімнаті, де спав
маленький син, були обліплені листям:
ніби закрили весь світ...
В офіційному документі — холодні казенні слова:

Його син — А.А.Кондрацький через
багато років, вивчаючи документи за грифом «секретно», дізнався, що Адольфа Володимировича було засуджено поза судовим органом «трійкою» до страти за
зв’язок із ПОВ (Польською організацією
воєнною). Його засудили як польськояпонського шпигуна. Чому — японського?
Річ у тому, що А.В.Кондрацький ще замолоду воював на ділянці фронту між СРСР
і Китаєм. Тоді молодий боєць Червоної
Армії навіть одержав за це нагороди...
Адольф Володимирович хоч і жив у
польському оточенні (мати його була полька), втім кров батька — православного українця давалася взнаки. Це виявлялося у
ставленні молодої людини до польської
національної приналежності. Характерний приклад: якось Адась (йому виповнилося 16 років) ішов вулицею й зустрівся з
польськими легіонерами. Вони запитали

Довідка про перегляд справи
А.В.Кондрацького

його, як дістатися до якоїсь установи.
Хлопець насміявся з них і направив до
«туалету»... За це його дуже побили.
Тоді, у 1937 р., за ґратами, Адольф
Володимирович згадував минуле — далеке
та близьке: згадалися долі рідних сестер,
чоловіки яких були безневинно репресовані й знищені. Безпідставно розстріляні
порядні люди!..
Місяць і сім днів — від арешту до розстрілу — жив він, тяжко страждаючи, краючи душу... Як це могло статися, що чесна, мужня людина, віддана Батьківщині,
народу, раптом звинувачена у шпигунстві,
зраді?! Все це було настільки несподівано і
безглуздо, що він часом не міг збагнути,
що це сталося саме з ним!.. Не може бути!
Завжди енергійний, діловий, готовий
до рішучих вчинків, він напружував
пам’ять, згадуючи тих, хто тоді був поруч із ним, хто нишком прислухався до
кожного його слова, підставляв своє вухо... Але жодних компрометуючих його
розмов не було! Сфальсифіковані так звані «факти»!.. Історія викрадення зброї,
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«Кондрацький Адольф Володимирович
був заарештований 12 жовтня 1937 р. співробітниками особого відділу НКВС 4-ї танкової бригади.
19 грудня 1937 р. постановою СРСР
НКВС і Прокуратурою СРСР (протокол за
№ 579) Кондрацький Адольф Володимирович
за звинуваченням у злочинах, передбачених
ст. 54, І п.«б» УРСР, КК засуджений до розстрілу.
Вирок виконано 25 грудня 1937 р., місце
поховання не вказано».
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Довідка про реабілітацію С.І.Кондрацької
та А.А.Кондрацького

планшета — розіграна за чиїмось ворожим сценарієм! Все фальш!..
У його гарячій голові весь час спливала думка — покарати зловмисників! Але
як це зробити?.. І знову гарячково думав,
думав. А час збігав. А з ним і життя... Де
ж його рідні, де ж його улюблені — Софія, синок?!
І враз чітка думка — попереду вже
нічого немає... Темрява... Жодного променя надії на життя... Усвідомлював — за
ним прийшли. Ведуть. Куди?.. Відповіді
немає. Про це знають лише стіни підвалів колишнього Жовтневого палацу в
Києві, в якому до революції був Інститут шляхетних дівчат, побудований у
1838—1842 рр.
У 20—30-х рр. XX ст. в цьому будинку
була катівня НКВС, у темних підвалах якої
карали на смерть невинних жертв сталінської епохи. Ще й досі ходять чутки про тіні закатованих там людей, про звучання

реквієму на зразок музики відомого українського композитора М.В.Лисенка...
Після арешту чоловіка Софію з маленьким сином було депортовано. Але вони не з’явилися на відправний пункт. І
це врятувало їх від відправки до Казахстану або Сибіру. Вони весь час переховувалися на території Київської області.
Доводилося ночувати у залізничних вагонах, сараях...
Жили, де можна було залишитися непоміченими співробітниками НКВС. Знімали кімнатку одинокої жінки у Бучі.
Там Софія, приховуючи своє становище —
дружини «ворога народу», влаштувалася
вчителем до школи робітничої молоді,
викладала українську мову та літературу.
Потім переїхала до Києва. Знімала
куток у підвалі. Це було життя на нервах, постійні переїзди. Весь час боялася,
що її знайдуть і депортують до Сибіру...
Хлопчик був ще такий маленький, потребував особливого догляду та уваги. Харчів не вистачало. І боліло материнське
серце...
Коли німецько-фашистські війська
увійшли до Києва, жила з острахом, потерпала, як і всі окуповані кияни, від голоду, холоду та нестатків...
Зразу ж після Великої Вітчизняної
війни знову доводилося приховувати свою
біографію. Працювала там, де не глибоко
копали, бо треба було жити і ростити сина.
І весь час з усіма цими негараздами життя
її не покидала думка про долю коханого
чоловіка...
1 листопада 1957 р. воєнний трибунал Київського воєнного округу переглянув спра ву по зви ну ва чен ню

А над Биківнею — гроза.

А.А.Кондрацький — син А.В.Кондрацького
Матеріал підготував
Адольф Адольфович Кондрацький,
кандидат історичних наук,
Голова Київського товариства політв’язнів
та жертв репресій,
секретар Комісії
Київради з питань поновлення
прав реабілітованих

Б’є на сполох весняний грім.
Це про них, це про тих,
Хто поліг молодим
У далеку годину лиху,
Наче квіт на кривавім серпу...

Життєвий і творчий шлях її сина — Адольфа Адольфовича Кондрацького висвітлено у
книзі: Голгофа мільйонів — К.: «Стилос», 2002. — Вип. І. — С. 55.
1
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А.В.Кондрацького. Постанова від 19
грудня 1937 р. скасована.
Кондрацького Адольфа Володимировича реабілітовано посмертно.
Після реабілітації чоловіка Софія
Іванівна працювала у Київській середній
школі № 13 класним керівником і викладала свої улюблені дисципліни — українську мову та літературу. До того ж вона
була організатором шкільного самодіяльного театру, на сцені якого з великим
успіхом ішла п’єса «Назар Стодоля». Навіть у похилому віці Софія Іванівна була
енергійною, жвавою. Її любили діти і вона їх любила. Але найбільше — свого сина, який вивчився, став хорошим спеціалістом1.
Померла Софія Іванівна 24 квітня
1986 р. — у день свого народження.
Кожної весни у дні жалоби до Биківнянського лісу, де у братській могилі похований А.В.Кондрацький, приходить
його сивочолий син. І стукає його серце в
унісон із серцями тих, хто схилив свою
голову на цім місці скорботи.
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ЗБИКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ (1895—1937)
ЗБИКОВСЬКА НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА (1895—1937)
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Збиковський Андрій Павлович народився 17 червня 1895 р. в місті Росток
Холмської губернії (Польща) у родині
службовця. За національністю — росіянин. У 1917 р. батьки Андрія всією великою родиною переїхали до Пензи.
Ще до революції Андрій пішов на
фронт санітаром. Навесні 1916 р. вступив до 27 артилерійської бригади царської армії: спочатку служив рядовим,
був бомбардиром, потім — прапорщиком.
У жовтні 1917 р. його розжалували. У
грудні 1918 р. Андрія призвали до лав
Червоної Армії (9-та Кубанська Армія).
Перебував на різних посадах: члена військо во- су до во го від ді лу, на чаль ни ка
кінного запасу тощо. Згодом Андрія
Павловича демобілізували до Пензенського губвоєнкомату.
Обіймав посади столоначальника
окружного суду, дільничного судді. І не
випадково: свого часу вчився у Ленінградському університеті на юридичному
факультеті.
Із майбутньою дружиною — Наталією Федорівною Мухіною Андрій Павлович познайомився у Пензі, хоча вона
теж вчилася в Ленінграді — в Ленінградській консерваторії у відомого композитора — Глазунова. Життєві шляхи Андрія та Наталії зійшлися не у Ленінграді, а у Пензі... Покохали один одного з
пер шо го погля ду. Він був ви со кий,

стрункий, воєнної постави, вона — красива ніжна з великими очима, в яких
було щось невимовне, таємне... До того
ж Андрієві імпонувало те, що його обраниця була з родини військовослужбовця...
Наталія Федорівна Мухіна народилася 5 травня 1895 р. у Пензі. Ця дівчина
причарувала його — серйозного, цілеспрямованого чоловіка, енергійного та розумного, — не лише своєю зовнішністю, а й
незвичайним духовним світом. Вона була
яскравою особистістю, талановитою піаністкою. Музика — це її покликання. Вона
жила музикою. І музика супроводжувала
її протягом всього життя. Андрій зразу
відчув у Наталії рідну душу, здатну на великі щирі почуття. І це була правда.
Страшна правда була в тому, що їм судилося пройти один спільний шлях жахливої трагедії — морального та фізичного
знищення...
Вони одружилися у Пензі 1918 р.,
там у них народилася перша дитина — Іра
(1921).
У 1923 р. родина Андрія Павловича
переїхала до Свердловська, де доля подарувала йому ще двох синів — Георгія
(1924) й Отто (1927).
Вони жили в центрі Свердловська в
двоповерховому будинку. І хоча квартира
була комунальною (із сусідами), у Збиковських були дві кімнати і родина почу-

вала себе затишно, спокійно. Діти мали
свою, окрему кімнату. У кімнаті батьків
стояло піаніно відомої фірми «Беккер».

Наталія Федорівна у вільний час сідала
за цей чудовий інструмент і грала, грала,
грала — просто так, для душі дивні мелодії, які зачаровували душу. Серед них була «Пісня без слів» Мендельсона, яку дуже любила Наталія Федорівна й особливо
проникливо виконувала її...
Почувши її в котрий раз, Андрій
Павлович схвильовано говорив: «Наталіє!
Ти виймаєш мені душу!»
Діти змалку привчалися до звуків піаніно, уважно слухали, як мама грала.
Вона не лише сідала за піаніно і грала, а
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Андрій Павлович Збиковський із дружиною
Наталією Федорівною

й співала. І дуже часто — перед сном своїм дітям.
Наталія Федорівна давала уроки гри
на піаніно іншим дітям, які приходили
до їхньої оселі ввечері, коли вона поверталася з роботи. Працювала вона тоді головним бухгалтером на підприємстві
«Східсталь». Андрій Павлович працював
економістом на меблевій фабриці «Союзмеблі». Були достатки. Діти росли здоровими. Батьки дуже піклувалися про них.
До дитсадка мати відводила дітей, а ввечері забирав їх додому батько, коли йшов
з роботи. Здавалося, не було щасливішої
сім’ї у двоповерховому будиночку.
Часто у вільні від роботи дні в оселі
Збиковських збиралися гості — брати Андрія Павловича зі своїми родинами — на чаювання. Хтось грав на скрипці, Наталія
грала на піаніно, співали романси. Далеко
було чути веселі звуки піаніно, молоді голоси. Мабуть, знаходилися й такі, які заздрили, як живуть Збиковські. А ще до того ж Наталія Федорівна вміла пекти такі
запашні пироги, які ніхто не вмів...
Особливо веселим святом у цій родині був Новий рік. На новорічну ялинку
запрошували багато дітей. Батько був Дідом Морозом. А маленького гарненького
Отто одягали Снігуронькою.
Втім батьки не дуже балували своїх
дітей іграшками. Привчали до праці. Але
на все життя запам’ятався Отто подарунок — дитячий більярд, на якому грали і
малі і дорослі!
Влітку, коли у батьків була відпустка, всією родиною їхали відпочивати на
дачу — «на свіже повітря». Андрій Павлович був хазяйновитою людиною, дбав про
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добробут родини, дітей, дружину, яку дуже кохав...
Біда прийшла зненацька. 17 жовтня
1937 р., осінньої ночі Андрія Павловича
Збиковського було заарештовано органами УНКВС Свердловської області. Зроблено обшук. Описано майно. У справі
Збиковського А.П. за № 25646 — записка
його дружини про те, що вона «не вибереться з квартири».
Як свідчить «Архівна довідка»,
А.П.Збиковського було звинувачено за
ст. 58 п. 6 КК РРФСР в тому, що він нібито належав до польських розвідорганів, які очолював у Свердловській області ксьондз Будрис Ф.Ф. (до речі, він у
1937 р. теж був незаконно репресований,
а у 50-ті рр. реабілітований). Міфічна
шпигунська диверсійна організація стала
основною причиною засудження ні в чому неповинного А.П.Збиковського особливою «трійкою» НКВС СРСР до розстрілу. Вирок виконано 8 грудня 1937 р.
У протоколі допиту від 28 жовтня
1937 р. зазначено:
Запитання: Ви знаєте Будриса?
Відповідь: Так, знав раніше.
Розкажіть про обставини знайомства
з Будрисом Ф.Ф.
Відповідь: У кінці 1923 р. я переїхав
з квартири по вул. Радищева на вул. Гоголя, в ту квартиру, в якій жив Будрис.
Мешкаючи в одній квартирі, але в різних
кімнатах, ми з ним познайомилися, жили разом до кінця 1924 р. Згодом він перейшов жити до костьолу...
Запитання: Хто відвідував квартиру
Будриса?

Відповідь: Кичинський, Раціберський та інші, яких я не пам’ятаю...
Запитання: Розкажіть, як Ви знаєте
Раціберського?
Відповідь: Тільки вітався з ним, навіть не знаю, як його звуть.
Запитання: Ви були членом римськокатолицької спільноти?
Відповідь: Я не поляк, не католик і ні
в яких спільнотах не перебував.
Далі у протоколі підкреслюється, що
Збиковський А.П. «винним себе не визнав». Він був звинувачений за доносом
Раціберського, про що свідчить виписка
із заяви Раціберського до управління
НКВС від 29.10.1937 р.
Від Андрія Павловича вимагали зізнання в належності до шпигунської організації на користь іноземної держави. Він
не зізнався. Можна уявити, як вимагали
зізнання від Андрія Павловича слідчі, до
яких методів вдавалися. Але він усе витримав, бо був невинний. Нічого не підписав...
Від дня проголошення вироку до дня
страти лишалося одинадцять днів! Від
життя до смерті — майже нічого. Ми не
знаємо, як прожив ці останні дні Андрій
Павлович. Але можна уявити, як ця
правдива мужня людина тримала себе у
руках. І тільки здригалося серце від
страшної думки: хоча б нічого не трапилося з його родиною, з його Наталією!..
Наталію Федорівну було заарештовано через місяць після арешту Андрія
Павловича — 16 листопада 1937 р. Звинувачення такі самі, як і чоловікові у справі за № 27189, яка розпочата 16 листопа-

Запитання: Скажіть, коли і де Ви познайомилися зі Збиковським А.П. — перебіжчиком із Польщі?
Відповідь: У 1918 р., в Пензі я познайомилася зі Збиковським А.П. і в тому ж
році вийшла за нього заміж.

Запитання: В якому році Ваш чоловік перейшов кордон із Польщі?
Відповідь: Як мені відомо від чоловіка, він разом зі своїми батьками переїхав
із Польщі до Росії в 1917 р. Немовби їх
примусив залишити Польщу воєнний
наступ німців.
Запитання: Де Ви жили з чоловіком
після Вашого одруження?
Відповідь: Жила у Пензі до 1923 р., а
потім переїхала до Свердловська і проживала там до мого арешту.
...
Відповідь: ЗВИНУВАЧЕННЯ
МОЮ АДРЕСУ НЕ ВИЗНАЮ!

НА

Оскільки Наталія Федорівна мала
трьох малолітніх дітей, місцева влада сама не могла вирішити, що робити з нею,
і тому надіслала її справу до Москви
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да 1937 р. Ордер на арешт від 15 листопада 1937 р.
У протоколі допиту від 20 листопада
1937 р. зазначається:
Запитання: Вас звинувачують у тому,
що Ви є учасницею контршпигунської
націоналістичної організації, керованої
Будрисом.
Відповідь: Це звинувачення я не
визнаю.
Запитання: Ви коли-небудь були у
Польщі?
Відповідь: У Польщі та в інших державах я ніколи не була.
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Копія довідки про посмертну реабілітацію А.П.Збиковського

(ГУТБ НКВС СРСР) для «позасудового
розгляду».
Через чотири місяці з Москви прийшов жорстокий, несправедливий вирок —
«ДО ВИЩОЇ МІРИ ПОКАРАННЯ». Наталія Федорівна Збиковська була приречена
до страти Комісією НКВС СРСР та Прокуратурою СРСР, за підписами Єжова й Вишинського.
Розстріляна у Свердловську 2 березня 1938 р...
Що ж думала ця молода, талановита,
красива, ні в чому не винна жінка протягом
чотирьох місяців, відведених їй для життя,
коли там, нагорі, вирішували її долю?

Що думала того холодного березневого дня перед стратою?
Мабуть, вже все передумала — і про
дітей, і про чоловіка, і про себе. Тільки з
підсвідомості хаотично випливали картини минулого — щасливого молодого
життя в родинному веселому колі, коли
лунав її спів, а довгі тонкі пальці торкалися клавішів.
І здавалося їй, що стіни розступаються у камері. А з неба лунають звуки найулюбленішої мелодії, яку вона так часто
грала навесні перед відчиненим вікном. І
серце завмирало від дивної «Пісні без
слів» Мендельсона...
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Копія довідки про посмертну реабілітацію Н.Ф.Збиковської

Може, ці дивні звуки в останню хвилину її життя заглушили жахливий звук
пострілу...
Якби ж!..
Збиковські Андрій Павлович і Наталія Федорівна реабілітовані посмертно;
він у 1956 р., вона у 1959 р.
Поховані вони у величезній братській могилі на території лісового масиву
Свердловської та Пермської областей. Саме там були розстріляні 18 тисяч осіб, серед них — 701 жінка, знищені у
1937—1938 рр. у молодому віці — до 45 років. Їхні імена на високих плитах. Люди
протягом усього року приїжджають до
цього меморіального комплексу, знаходять на плитах прізвища своїх близьких.

Несуть до них квіти. Запалюють свічки.
Моляться. Плачуть...
Цей меморіальний комплекс відвідав син Андрія Павловича і Наталії
Фе до рів ни — От то Анд рі йо вич Зби ковський і сфотографувався біля стіни,
на якій відлиті з металу імена його
батьків...
Стоїть перед стіною їхній вже літній син, дивиться у далеке минуле, у
той жахливий час, коли він із братом і
сес трою за ли ши ли ся си ро та ми. Ви ховувалися у родичів. Виросли. Вивчилися...
Отто Андрійович працював в УРАЛГІПРОШАХТі на посаді конструктора
до 1954 р.
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Меморіальний комплекс
на території лісового масиву
Свердловської та Пермської областей, де було розстріляно
й поховано у 1937—1938 рр,
18 тисяч невинних людей...
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Отто Андрійович Збиковський (син розстріляних батьків — Андрія Павловича Збиковського
та Наталії Федорівни) біля стіни скорботи, на якій викарбувані їхні імена...

Матеріал підготував
Отто Андрійович Збиковський,
член Київського товариства
політв’язнів та жертв
репресій з 1997 р.
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Згодом його було запрошено до УКРГІПРОШАХТи
на посаду в. о. інженера, і він
переїхав до Києва.
Одружився. В Україні
народилася дочка, яку він
назвав дорогим ім’ям — Наталія. Наталія Оттовна Збиковська — талановита художниця. І цей мистецький дар у
неї, безперечно, від її бабусі —
Наталії Федорівни.
Життя набирає сили.
Життя продовжується...
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Отто Андрійович Збиковський із дочкою Наталею (Наталя
біля своїх робіт (батік), 2003 р.

«НЕ МОЖУ ЗАБУТИ, НЕ МОЖУ ПРОСТИТИ...»
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КОВАЛЕВСЬКИЙ ІВАН СИДОРОВИЧ (1873—1931)
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Народився 1873 р. в селі Шабалинів
Сосницького повіту Чернігівської губернії в родині освіченого аграрія — Сидора
Ковалевського з колишніх австрійських
поселенців. Було навіть село Ковалевське, де жили вихідці з Австрії. Сидір
був культурним господарем, умів правильно обробляти землю, яка давала йому великі врожаї. Мав дружну родину:
роботящу дружину та багато дітей. Його
жінка народила семеро синів і трьох дочок. Сидір і Катерина дбали про те, щоб
діти росли здоровими і змалечку допомагали батькам у господарстві.
Сидір Ковалевський був розумним,
енергійним, кмітливим, дуже помітним
серед мешканців села Шабалинів. Не випадково його помітив сусідній поміщик
Марковець і запропонував посаду управителя свого маєтку.
Працюючи у цього поміщика серед
інтелігентних людей, Сидір Ковалевський прагнув дати своїм дітям освіту...
Згадуючи родину свого діда Сидора
Ковалевського, Зоя Іванівна Ковалевська
(дочка його сина Івана) вказувала на те,
що всі діти Сидора не лише закінчили
сільську школу, а й пішли вчитися далі.
Сини вчилися у Новозибківському воєнному училищі. Дві доньки — Тетяна і Марія — вчителювали у різних школах Чернігівської губернії. Серед них особливу
увагу до себе привертала Тетяна Сидорівна Ковалевська, яка, незважаючи на молодий вік, мала неабиякий досвід у педаго-

гічній практиці, застосовуючи нові методи
навчання. Досвід цієї жінки впроваджували у педагогічну практику її колеги Чернігівської губернії. За свою неординарну
роботу на ниві народної освіти вона була
відзначена Сосницьким земством закордонними поїздками. Зокрема, була у
Швейцарії. Знала кілька мов.
Серед синів Сидора Ковалевського
найбільш здібним був Микола, який закінчив Вище Петербурзьке воєнне училище, був нагороджений Георгіївським
хрестом та іншими орденами.
Іван Ковалевський мав чин поручика.
Жив і працював у Ризі.
Сини Сидора Ковалевського часто
приїздили на свою батьківщину, відвіду-

Сидір Ковалевський і його дружина
Катерина у Шабалинові

Тетяна
Сидорівна Ковалевська

Євдокія
Сидорівна
Ковалевська
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Розлетілися — хто куди. Але де б
не були, тягнуло до рідного дому,
до гнізда на українській землі, серед розкішної природи, заплавних луків, красуні «зачарованої»
Хата Ковалевських у Шабалинові
Десни. І зліталися вони, як ті великі птахи — білі лелеки з ніжним серцем, тривожним поглядом
вали стареньких. Улітку збиралися
до рідного гнізда.
великою родиною.
У родинному архіві Зої ІваОтже, виросли діти Сидора
нів
ни (онуки Сидора) збереглоКовалевського. Вивчилися.
ся багато фотографій того далекого часу, які зробив її
батько фотограф-аматор.
Ось молоді сини та красуні-дочки Сидора на возі, з
граблями, веселі, щойно повернулися з луків, де згрібали духмяне сіно і складали у
скирти. У дівчат світлі коси
розтріпав пустотливий вітерець,
а на обличчях стільки радості!
Інший знімок довгої алеї зі
Микола
струнких тополь, які нібито взялиСидорович
Ковалевський ся за руки і біжать до Десни купатися... А як теплими зоряними вечорами звучали молоді голоси! Скільки
ліричних українських пісень злітало в
гли
боке небо!..
Іван Сидорович Ковалевський
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Си дір
Ковалевський за
сум лін ну
роботу
одержав
від поміщ и к а
Мар ков ця
(коли той
ви їж джав
за кордон)
справді
цар ський
подаруЮлія Миколаївна Богоявлен- нок — його
ська — дружина Івана Сидоро- маєток,
в
вича Ковалевського із сином я к о м у
Борисом.
тривалий
час працював управителем. Отже, було де попрацювати всією родиною, а потім відпочити. Всі
в роду Ковалевських мали сильні красиві
голоси, зокрема Дуня, яка вчителювала у
селі Михайлівці. На шкільних вечорах
виступала як професійна співачка. Вона
була одружена з лікарем Іллею Петровичем Шелудко, відомим в усій окрузі.
Часто до рідного Шабалинова приїздив Іван Сидорович, але там довго не затримувався. Час був неспокійний. Розпочалася Перша імперіалістична війна.
Іван Сидорович воював на західному
фронті, потрапив до німецького полону,
де перебував протягом чотирьох років.
Якось у Пензі пішов на виставу до
цирку і там зустрів дівчину, яка дуже
йому сподобалася. Після вистави проводжав її і відтоді не розлучався з нею

впродовж усього життя. Вона стала його
дружиною.
Юлія Миколаївна Богоявленська народилася у Пензі у дворянській родині у
1885 р. Мати її була освіченою людиною — знала багато мов.
Юлія деякий час працювала у цирку.
В цьому виявилася її дещо ексцентрична
натура. Подружжя Юлії та Івана було
щасливим. У них у 1912 р. народився син
Борис, а у 1925 — дочка Зоя.
Жахлива трагедія у житті великої
родини Ковалевських сталася у 1918 р. —
тоді, коли вже не було на світі Сидора
Ковалевського. Втім була жива старенька
Катерина. Діти приїхали відвідати матір.
Вона хворіла. Біля неї були син Микола
та дочки — Тетяна і Марія. Приїхав й
Іван з дружиною, та на той час вони кудись відлучилися. Йшов 1918 рік. Замер-

Іван Сидорович Ковалевський
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зла земля гула під колесами тачанок, під
Знівечені тіла мучеників оплакували чукопитами коней різних кримінальних
жі люди, а на ранок поховали їх.
угруповань.
В архівній довідці, надісланій З.І.КоВ один із останніх днів грудня на шивалевській із Прокуратури Чернігівської
роке подвір’я світлого багатовіконного
області, зазначається: «З матеріалів крибудиночка Ковалевських увірвалися
мінальної справи видно (свідчення Вашоздиблені чорні коні. На сердите кінське
го батька та інших осіб), що Ваш дядя —
іржання та брудну лайку п’яних вояк,
Ковалевський М.С. і тьоті — Ковалевякі сиділи на конях, вийшов із дому стаська М.С. та Ковалевська Т.С. були розтечний чоловік: —
стріляні в с. Шабалинові Коропського
Хто такі? Чого вам треба? — спокійно
району в грудні 1918 р. нібито якимсь зазапитав він.
гоном Червоної Армії за проведення
У відповідь —
п’яні голоси, регіт
і... шаблі, що впали
зненацка на голову
чоловіка. Поточився
скривавлений...
На гамір, п’яне
неподобство вибігли
у білих платтях
стрункі дівочі постаті. Це були сестривчительки — Тетяна і
Марія. Почали рятувати брата Миколу,
залитого кров’ю. Але
нелюди кинулися до
них із шаблями.
Били, знущалися. А
потім потягли по
довгій алеї, обсадженій тополями, до
Десни. Перелякані
селяни бачили, як
чорна зграя знущалася з невинних людей, а потім розстріКопія довідки про арешт і реабілітацію І.С.Ковалевського
ляла їх над Десною.
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контрреволюційної роботи на селі за
часів гетьманщини, петлюрівщини та
денікінщини.
Будь-яких документів з цього питання немає».
Далі вказується, що «господарські
будови і майно в с. Шабалинов, яке
належало Ковалевським, були вилучені у них під час розкуркулення».
Івана Сидоровича вигнано з батькової хати. На той час він уже не служив в армії за станом здоров’я як інвалід війни. Довелося шукати роботу,
щоб прогодувати сім’ю. Виїхав до
м. Коропа. Працював тимчасово, де
довелося. У 1924 р. влаштувався інкасатором по збору грошей за електроенергію.
Був морально травмований, не мав
душевного спокою за брата і сестер,
розстріляних у Шабалинові. Обминав
це село.
Навіть його дочка Зоя ніколи не
їздила до Шабалинова, хоча місто Короп, в якому вона народилася та жила, було недалеко від Шабалинова.
Копія довідки про смерть І.С.Ковалевського
Але як Іван Сидорович не обминав лиху долю, вона знайшла його 17
Івана Сидоровича розпалася. Його дружовтня 1936 р., коли він був безпідстав- жина Юлія Миколаївна вимушена була
но репресований за Постановою судової тікати з Коропа. Виїхала на Кавказ із си«трійки» при комісії ГПУ УРСР за ніби- ном, боялася, що його можуть заарештуто підтримання зв’язків із денікінськи- вати, хоча йому виповнилося лише 16 роми військами та проведення антирадян- ків. Протягом тривалого часу Юлія Миської агітації проти заходів радянської колаївна не могла влаштуватися на робовлади на селі.
ту як член родини «ворога народу». Саме
20 січня 1931 р. Івана Сидоровича бу- ці обставини заважали її сину Борису
ло засуджено до вищої міри покарання. вчитися там, де він хотів.
Розстріляний на День св. Іоанна ХрестиПісля арешту Івана Сидоровича його
теля. Місце поховання невідоме. Родина сестра Євдокія забрала маленьку Зою до

Виховала двох синів — Миколу та
Віктора — своїх справжніх душевних друзів і помічників у житті, які здобули вищу освіту.
«Але не можу забути, не можу простити трагедії своєї родини 1918—1930-х
років... За що розстріляний мій батько?» — питає вона.
5 липня 1989 р. Зоя Іванівна одержала з Прокуратури УРСР відповідь на
своє запитання:
«Повідомляємо Вам, що на підставі
Указу Президії Верховної Ради СРСР від
16 січня 1989 р. «Про додаткові заходи
по поновленню справедливості стосовно
жертв репресій, які мали місце в період
30—40-х і початку 50-х років» Ваш батько незаконно репресований колишніми
органами ГПУ-НКВС-МВС у 1931 р., зараз реабілітований».
Даремно загублено життя невинної
людини!..
В котрий раз переглядає Зоя Іванівна
зі своїми синами фотографії батька, його
братів і сестер, — і в її блакитних очах
стоять невиплакані сльози...
Але корінь Ковалевських — живий.
Він живе в її синах, молодих, сильних,
беручких до роботи, обдарованих.
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себе. Для Євдокії Сидорівни та її чоловіка — Іллі Петровича Зоя стала за рідну
дитину, оскільки дітей у них не було.
Юлія Миколаївна протягом довгого
часу була відірвана від своєї маленької
дочки і дуже страждала.
Зоя спочатку вчилася у сільській школі, а потім у старших класах у м. Коропі.
У ті страшні роки, коли було репресовано Івана Сидоровича, був репресований і його брат Павло Сидорович у Чернігові. Відсидів два роки у московській
в’язниці. Родина його розпалася, оскільки дружина була дуже хвора, всіх дітей
Павла Сидоровича (а їх було семеро) взяв до себе Ілля Петрович
Шелудко.
Мабуть, невипадково Зоя
Іванівна обрала
собі в житті найгуманнішу професію — професію
медика, маючи
за приклад лікаЗоя Іванівна
ря «від Бога» — ІлКовалевська
лю Петровича Шелудко. Після Великої Вітчизняної війни
Зоя Іванівна закінчила Львівський медичний інститут. Багато років лікувала
людей, заслужила їхні повагу та любов.
З 1981 р. — на пенсії. Але й тепер
«при ділі»: член Київського товариства
політв’язнів та жертв репресій, уповноважена Дніпровського району м. Києва.
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Матеріал підготувала
Зоя Іванівна Ковалевська,
член Київського товариства
політв’язнів та жертв
репресій з 1991 р.

СВІТЛО РАМПИ І ТЕМРЯВА БЕЗОДНІ
КОРДІАНІ ФЕЛІКС ЛЕОНТІЙОВИЧ (1889—1938)
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Віолетта Феліксівна Кордіані назвала
спогади про свого батька — Фелікса Леон-
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тійовича Кордіані — «Незабутні сторінки
одного життя».
Доля її батька була долею
мільйонів незаконно репресованих політв’язнів 1937—1938 рр.,
коли адська сталінська машина репресій забирала не
лише волю, а й знищувала молодих, повних життєдайних
сил людей.
Про це свідчать сторінки
трагічного життя Фелікса Леонтійовича Кордіані.
Він народився 1889 р. у
Варшаві, в інтелігентній сім’ї.
За національністю — поляк.
Батько його Леонтій Кордіані
прагнув, щоб син був освіченою
людиною. Помітивши потяг
Фелікса до театру, дав йому
можливість розвинути свої
здібності.
У молоді роки Фелікс не
стояв осторонь політичного
життя Польщі — був членом
партії «Пролетаріат». Згодом із
Варшави приїхав в Україну.
Служив у культвідділі Червоної Армії на Західному фронті.
Одного разу в поїзді він
зустрів дівчину, яку покохав
Родина Фелікса Кордіані: його дружина — Поліна Яківна, на все життя. Це була Поліна
син Боємунд і дочка Віолетта на відпочинку у Корсуні- Яківна — майбутня його друШевченківському. Останнє фото Фелікса Леонтійовича жина, з Ровенщини (м. Сар-

ни) з багатодітної родини
службовця, на десять років
молодша за нього, ясноока,
приваблива. Поліна Яківна
була вірним другом свого
чоловіка, поділяла з ним і
негоди і радощі. Професія
Фелікса Леонтійовича не
була спокійною: доводилося їздити на гастролі і Поліна Яківна завжди була
поруч.
Фелікс Леонтійович до
Жовтневої революції працював у Київському цирку,
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Артисти Кордіані — Фелікс та його
син Боємунд у пантомімі «Бунтар
Кармалюк» (Київський цирк, 1930 р.)

розташованому на Миколаївській вулиці. Згодом працював у багатьох інших театральних
колективах, бригадах, театрах, зокрема у Київському польському театрі, а також у театрі російської драми. Був талановитим актором.
У 1921 р. у сім’ї Фелікса Кордіані народився син — Боємунд. Батько мріяв, щоб цей талановитий, красивий хлопчик став актором. Він
вчив його акторській майстерності. Згодом вони разом виступали на сцені.
У 1934 р. у сім’ї Кордіані народилася донька, якій батьки дали красиве ім’я — Віолетта.
Батько мріяв, щоб діти пішли його шляхом.
Він був людиною високих почуттів, романтиком у житті. Своє майбутнє і майбутнє родини бачив щасливим.
Втім життя артиста було нелегким. «У мене перед очима фотографії батька в різних ролях, — згадує дочка Віолетта Феліксівна. — Він
був характерний актор, зокрема, грав у п’єсі
Островського «Без вини винні» Шмагу, у виставі «Поет і цар» — царя, у «Василисі Мелентівій» — блазня та ін.
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Копія членського квитка актора Фелікса Кордіані
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У Київському цирку в 30-ті рр. виступав із моїм братом-підлітком у музичній пантомімі «Бунтар Кармалюк». У ці
ж роки батько із сином знімалися у німих фільмах.
Дуже часто всією родиною (з двома
дітьми) виїжджали на гастролі до багатьох міст України. Весь час — переїзди.
Вели кочовий спосіб життя. Жили на різних квартирах, часто холодних, не придатних до нормального життя.
Праця в театрах — важкий труд. Часто-густо сиділи без грошей, напівголодні.
Тоді батько говорив мамі: «Як так у тебе
нема роботи?.. Сиди вдома і виховуй дітей». А сам ніколи не втрачав надію на
краще. Натура артиста завжди прагнула

вогнів рампи. І він був упевнений, що
справжнє життя артиста відбувається на
сцені...»
Як грім серед ясного неба був арешт
Фелікса Леонтійовича 15 грудня 1937 р.
Київським облуправлінням НКВС УРСР.
Ось як описує цю страшну подію його син Боємунд: «Батька було заарештовано пізно ввечері. Обшуку не робили.
Коли міліціонер забрав батька, я вибіг на
вулицю і побачив, як «чорний ворон»
зник праворуч від нашого будинку». Жили вони тоді на Круглоуніверситетській
вулиці, у № 7, кв. 5.
Уранці наступного дня хлопець (йому
ще не виповнилося 17 років) пішов за
маршрутом «чорного ворона» до будинку,
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Копія довідки про перегляд справи Ф.Л.Кордіані

в якому був НКВС. Крадькома він підійшов до цього будинку і раптом в одному
вікні побачив батька і тихо запитав його:
«Тату, ну, що?» Батько був дуже
пригнічений. Відповідь Боємунд прочитав по його губах: «Знущалися... Вимага-

Ðîçä³ë ². Ïðèðå÷åí³ äî ñòðàòè

Копія архівної довідки про справу

ли зізнання... ніби я польський
шпигун...»
Більше свого
батька Боємунд
ніколи не бачив і
нічого не чув про
нього, хоча кожного дня ходив
на залізничний
вокзал, де стояли
ешелони із заарештованими.
Коли
ешелони
рушали, в’язні
кидали на колії
записки.
Діти
збирали і розносили їх за адресами. Але родині
Кордіані ніхто
такої записки не
приніс.
Хо див то ді
Бо є мунд і на
площу Бог да на
Хмельницького до
великого будинку, звідки виводили заарештованих, і питав усіх:
Ф.Л.Кордіані
«Кордіані... актора... не бачили?» Відповідь завжди була одна: «Ні...»
Далі події розвивалися таким чином:
у 1956 р. Боємунда викликали до Воєнної
прокуратури УРСР і вручили довідку про
реабілітацію його батька та свідоцтво про
смерть Фелікса Леонтійовича Кордіані.

33

ÃÎËÃÎÔÀ Ì²ËÜÉÎÍ²Â. Äîêóìåíòàëüí³ ñâ³ä÷åííÿ
34

«Прокурор передав мені ці два документи, — згадує Боємунд, — висунув
шухляду стола, за яким сидів, і здаля показав мені якийсь лист, зазначивши:
«Ось що згубило Вашого батька». Цього
листа прокурор у руки мені не дав. Це
був лист донощика...»
Не можна не звернути увагу на свідоцтво про смерть Ф.Л.Кордіані, в якому
вказувалося, що він помер від хвороби
серця...
Згадуючи ці трагічні події, Боємунд
наголошує на тих стражданнях, які випали йому як члену родини «ворога народу».. І лише після того, як він став приховувати трагедію життя свого батька і
писав в анкеті, що батько помер у
1936 р., — він мав можливість працювати
у театрі й газеті. Закінчив Львівський
університет імені Івана Франка, опублікував сім книжок із театрознавства. Був
нагороджений Грамотою Верховної Ради
УРСР... Помер у 2001 р.
Тяжким був життєвий шлях Поліни
Яківни Кордіані, страждальниці, мучениці, яка зазнала багато лиха, тяжко
працювала все життя. Стала інвалідом
1-ї групи. Померла у 1976 р. у Києві.
Минуло ще багато років... Поступово
почала розкриватися правда історії.
29 березня 1994 р. на ім’я В.Ф.Кордіані надійшла архівна довідка (відповідь
на запитання В.Ф.Кордіані про долю її
батька), в якій повідомлялося:

«За постановою НАРОДНОГО КОМІСАРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ СРСР ТА
ПРОКУРОРА СРСР ВІД 19.01.І938 р. на
підставі СТ. № 54-6 ч. І засуджений до
ВИЩОЇ МІРИ ПОКАРАННЯ.
Вирок виконано 29.01.1938 р. Рішенням ВІЙСЬКОВОЇ КОЛЕГІЇ ВЕРХОВНОГО
СУДУ СРСР від 07.04.1956 р. справа припинена за відсутністю складу злочину».
Кордіані Ф.Л. реабілітовано.
Розстріляна невинна людина.
Незаконно відібрані у неї недожиті
роки творчого натхнення, які давали радість багатьом людям...
Місце поховання, як зазначається в
архівній довідці, не відомо.
Але сьогодні ми знаємо, що тоді всіх
розстріляних політв’язнів ховали на Биківнянському цвинтарі, просто у лісі засипали тіла загиблих землею.
Лежить там поруч із багатьма мучениками і Фелікс Леонтійович Кордіані,
який мріяв про щасливе життя. Але лиха доля відібрала у нього улюблену професію, родину, дітей, життя.
Матеріал підготувала
Віолетта Феліксівна Кордіані,
член Асоціації діячів естради
України, член Київського
товариства політв’язнів
та жертв репресій з 1996 р.

БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ ІЛЛЯ З ВОДОНЕРА
КУЗЬМІНИХ ІЛЛЯ АНДРОНОВИЧ (1888—1937)

1

Див. газету «Знамя» від 24 червня 1990 р.

У селі Водонері Марі-Турекського району Марійської АРСР 1888 р. народився
Ілля Андронович Кузьміних.
Батько його, Андрон Кузьміних, був
добрим господарем. Діти зростали у достатку, здорові й кмітливі. Особливу увагу привертав до себе старший син Ілля,
своїми розумом і душевністю. Вихований
у богобоязливій родині, він ще змалечку
серцем пізнав Бога. Закінчив початкову
сільську школу, навчився грамоті. Першими його книжками були «Новий завіт» і «Молитовник».
А як став Ілля дорослим, люди побачили, що це непересічна людина: послідовна у своїх переконаннях, добре знає,
до чого прагне, мудра. Йде лише тими
шляхами, на які вказувало йому Святе
Письмо: «Не крадіть, не брешіть, не ошукуйте один одного... Не визискуй ближнього твого й не грабуй. Бійся Бога!»
Був переконаний у своїх рішеннях —
роби тільки так! Втім це було у нього не
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Ілля Андронович Кузьміних народився 1888 р. Роду він давнього, з потомствених землеробів. Його предки — православні росіяни, богобоязливі : яку б справу вони не розпочинали, завжди просили
благословіння у Бога.
Як свідчить історична довідка1, у
1820 р. чотири родини сміливих молодих
енергійних людей із Нолинського повіту
В’ятської губернії вирішили шукати нових земель — нової долі. І знайшли чудовий куточок природи, де протікала тиха
річка, недалеко стояв темний густий ліс
із столітніми дубами та соснами, що сягали неба, й острівцями білокорих беріз. А
навкруги — земля, засіяна квітами. Втомлені «шукачі щастя» лягли у високу
траву і побачили над головою чисте синє небо.
— Це благословіння Господнє, — сказав хтось із родини Кузьміних. — Будемо
тут й оселятися!..
І не помилилися, що обрали це місце.
Земля була родюча, і люди ставилися до
неї з великою повагою. Коли тримали
зерно у широких теплих долонях, розмовляли із землею, ніби вона була людського роду. І вона дарувала їм великі
врожаї жита, пшениці, вівса...
Назвали люди це місце, де оселилися,
селом Водонером. Було воно недалеко від
інших сіл, в яких жили татари, марійці...
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У такій хаті жила родина Кузьміних до
розкуркулення.
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Ілля Андронович Кузьміних (ліворуч)
із товаришем на військовій службі
у Червоній Армії (1917—1919 рр.)

від гордості, а від великої внутрішньої
сили переконання — так Господь велить.
А коли бачив неподобство, страждав і
вчив Добру. Його душа завжди була у борінні зі злом.
У всьому ж іншому був як усі люди.
Служив у Червоній Армії протягом
1917—1919 рр., був бравим солдатом. Повернувшись додому, став лаштувати своє
«гніздо». Поставив будинок край села, та
такий великий, добротний, кращого за
якого не було в усьому селі. Поставив будинок рублений, з колод. Велика кімната
на три вікна, повна світла, повна сонця —
тільки ростити дітей.

Ілля був гарним парубком — струнким, жвавим, мав правильні риси обличчя, блакитні очі, русяве волосся. Завжди
усміхнений, уважний до людини. Здоров’я гарного, загартованого (не боявся
морозу). Вдачу мав гарячу, завжди щось
робив, чимось захоплювався. Поважав
старих людей, а на молодих дівчат так
лагідно і ніжно дивився блакитними чистими очима.
Втім не був його життєвий шлях
щасливим.
Покохав гарну дівчину, з якою мріяв
бути все життя, одружився, а вона вмерла
під час пологів, залишивши двох діток —
сина Сергійка та донечку — Ганнусю.
Недовго ходив удівцем Ілля: послала
йому доля пару, другу жінку — Парасковію Марківну, православну із сусіднього
російського села. Була вона приваблива — висока, станом гнучка, характеру
лагідного, покохала чоловіка на все життя. Жило молоде подружжя, як одна душа. Разом виховували дітей. А їх було
п’ятеро: від першої дружини — двоє і від
Парасковії — троє синів: Іван, Петро,
Олександр. Дітей Іллі від першої дружини вона дуже жаліла. Вважала за гріх
сердитися на них. Здавалося, любила їх
більше за своїх. Родина жила щасливо.
Батько зі старшими дітьми працював на
землі. Мати господарювала вдома, а у
вільний час пряла і працювала на домашньому станку — ткала тонке лляне полотно, з якого шила одяг вручну для всієї
родини. Щотижня мати топила лазеньку,
на коромислі носила воду, гріла... Діти
були чисті, охайно одягнені. І все завдяки материнським рукам. Батько годував

велику родину. Наймитів не мав. Помічниками були сини, як підросли.
У сім’ї був достаток, але не було надмірності, жили економно.
Ілля прагнув, щоб діти не тільки вчилися у школі, а й здобули спеціальність.
Так, Сергій у сусідньому селі вивчився
«на шорника». Щонеділі й у свята всією
родиною ходили до церкви у село Олексіївське, де була й школа, яку відвідували
діти Іллі. До церкви збиралися заздалегідь. Були одягнені по-святковому. На
службі молилися довго перед іконою Казанської Божої Матері. Після служби
Ілля розмовляв зі священнослужителями. Священик звертався до нього побратськи — «Ілля». А вчителі величали
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Сини Іллі Андроновича: Олександр,
Іван, Петро

його «Іллею Андроновичем». І хоч він
був ще молодим, всі люди ставилися до
нього з повагою. Бачили в ньому людину
розумну, порядну, добру, яка може дати
слушну пораду, допомогти не лише словом, а й ділом.
— Ходімо до Іллі, — казали селяни. —
Він нас розсудить. Виручить...
І несли люди до нього свою біду. Розповідали про свої негаразди. А Ілля
уважно їх вислуховував.
Йшли люди до Іллі Андроновича з
інших сіл. І вистачало у нього уваги,
часу, душевності для всіх, хто звертався, бо наповнено було серце любов’ю до
людини, адже жив за заповіддю Христовою: «Люби ближнього свого, як самого
себе».
За розум люди між собою називали
Іллю «головатим» господарем, який завжди знав, що робити, багато працював і
працював охоче, з вогником. Придивляючись до життя своїх односельців, Ілля
вирішив допомогти їм. І ось у якій справі. У Водонері не було крамниці. І вирішив Ілля їздити до Казані (за 120 кілометрів) і купувати там товар, потрібний
у господарстві, та привозити його до Водонера. Земляки схвалили задум Іллі:
кому ж братися за таку справу, як не
йому! І став він лаштувати свого коника
по товар.
Їздив до Казані у будь-яку пору року:
і восени, коли дорогу розвезло, і взимку — у мороз, заметіль... Вибіжить, бува,
дружина з дому і почне умовляти Іллю не
їхати; адже дорога далека і небезпечна,
все може на ній бути: і лихий чоловік, і
звір.
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— А ти ж один!.. — схвильовано скаже
дружина.
— Не один, — спокійно відповість
Ілля. — А їду я з благословення Божого.
Пригорне, поцілує:
— А ти, мати, дітей гляди, щоб вони
усі були здорові...
І поїде до чорного лісу.
А у Парасковії серце заходиться від
жалю. Хрестить вона постать чоловіка,
ще довго хрестить, аж поки його вже не
видно. Для жіночого серця такі поїздки
Іллі були дуже болючими.
Втім, коли повертався Ілля додому,
скільки було радості! Діти вибігали на
сніг босими.
— Татко приїхав!
І враз дізнавалося все село, що приїхав Ілля Андронович. Бува, він ще не
встигне внести у сіни товар, як хтось
стукав.
— З приїздом, Ілле Андроновичу!
А за першим відвідувачем — другий,
третій...
— Заходьте, люди добрі! — каже Ілля. —
Заходьте. Сідайте ось тут на лаві, ближче
до печі. Парасковіє Марківно, готуй
на стіл.
Не чекає Ілля Андронович, поки дружина поставить на стіл їжу. Сам несе хлібину; та таку запашну, щойно спечену.
Метушиться й радіє, що до нього прийшли гості. Був господар гостинний, лагідної вдачі. На той час відпустив широку бороду. Але вона не надавала йому
поважності, бо був молодим й очі завжди
сміялися. Тоді ще все було добре... Всі
були живі, здорові, повні сил і бачили
завтрашній день сонячним.

Все село приходило до маленької
крамнички, яку обладнав Ілля у сінях свого будинку. Товар був ходовий: сірники,
цвяхи, мило, гас, ґудзики, нитки, голки,
печиво, карамель тощо. Товар у Іллі не залежувався — його швидко розкуповували
односельці. Добре знав Ілля, що їм потрібно. І знову їхав у далеку путь.
Займався цією справою Ілля не стільки з вигоди для себе (який там прибуток,
коли вистачало грошей лише на те, щоб
знову придбати товар), скільки для своїх
земляків. Жили, як одна родина...
А час збігав. Змінилися обставини
життя. Вже не їздив Ілля по товар. На
життєвому шляху Іллі всього було, як на
довгій ниві.
Стали дорослими старші діти, виїхали з села. Спорожнів рідний дім. І було
неспокійно у батьковому серці. Інтуїтивно відчував, що насувається біда. Але
яка? Звідки?..
Це був період колективізації на селі — людей примушували йти до колгоспу, здавати скот, сільськогосподарський
інвентар. Селяни, які мали хоч невелике
господарство, нажите своєю працею, не
хотіли записуватися до колгоспу.
Щодо цього в Іллі була тверда позиція: він вирішив не йти до колгоспу.
Розмірковував так: стільки сил вклав він
разом із дружиною та старшими дітьми у
своє господарство, сподіваючись, що
сім’я буде жити у достатку, не голодувати. І враз все віддати комусь? Так не може бути! Не за Святим Письмом! Ніхто не
має права привласнювати плоди праці
людей, які трудилися, — читав Ілля в
Євангелії від Йоана.

роботу. Нарешті з січня 1937 р. почав
працювати завгоспом Олексіївської семирічки. Не вистачало харчів, щоб прогодувати дітей. Нагледів недалеко від школи
на узліссі невеличку ділянку цілинної
землі. Обробив ґрунт, посадив городину.
Доглядав і втішав себе думкою, що збере
врожай для своєї сім’ї. Втім сталося непередбачене: директор школи Лєвухін не
дозволив Іллі зібрати врожай. І як не
просив, нічого не допомогло.
Хоч Ілля відчував, що насувається
щось жахливе, втім намагався по-своєму
пояснити це: «Господь випробовує мене
на міцність віри... Дай, Боже, мені сили,
щоб витримати цей духовний іспит!»
Здавалося, Ілля трохи заспокоївся,
але коли увійшов до хати і побачив своїх
переляканих дітей, бліде обличчя дружини, серце його боляче стиснулося. І раптом промайнула думка: і це ще не все!..
Покотилося колесо його долі з високої гори — все швидше і швидше... Вже
не зупинити! Це був 1937 рік — рік сталінських репресій.
Коли ж настав той самий час, на
який він чекав і який ніщо не могло відвернути, — сам вийшов на гупання важких чобіт. Відчинив двері і зрозумів, що
прийшли по нього. Одягнувся. Поцілував дітей, які вже спали, і, пригортаючи
до серця дружину, впевнено сказав їй:
«Не хвилюйся. Я ні в чому не винний...
Там розберуться... Ось побачиш: на Покрову Пресвятої Богородиці я вже буду
вдома».
І не помилився Ілля — саме на Покрову повернувся він «до дому», тільки не до
земного, а до небесного...

Ðîçä³ë ². Ïðèðå÷åí³ äî ñòðàòè

«Ми трудимося, працюючи власними
руками, нас ображають», — написано у
Першому посланні Апостола Павла до коринтян.
А про це не хочуть чути ті, хто агітує
за колективізацію, бо слово Господнє їх
викриває. Ілля вважав ідею колективізації «від диявола».
У сільраді добре знали, який мав Ілля авторитет серед селян. І тому прагнули будь-що позбутися його. Говорили з
ним, спробували переконати, — та даремно. Потім стали погрожувати: «позбавимо права голосу», «розкуркулимо»!..
Та який же він «куркуль»?!
Ілля, як віруюча людина, мав свій
дороговказ — Біблію. «Не знають бо що
роблять», — говорив він із болем у серці.
Ілля жив ніби під дамокловим мечем.
Він мусив сплачувати великі податки. З
останніх сил тягнувся.
Кожний наступний день приходив до
нього не як друг, а як ворог. І ось прийшов той чорний день — його, середняка,
«розкуркулили»: дерев’яний дім і дворові будови були розібрані по колодах і вивезені до сусіднього марійського села на
будівництво льонозаводу.
Родину, яка складалася з двох дорослих людей і трьох малолітніх дітей, позбавили житла. Забрали до колгоспу скот.
Конфіскували все, що було у будинку, —
меблі, посуд, одяг, а також — те, що було
у дворі...
Родині Іллі дали притулок односельці, які поважали його і пам’ятали, як він
допомагав людям.
Ілля з репутацією «куркуля», «позбавленця» ніде не міг влаштуватися на
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Стояв, худий, без кашкета на холодному вітрі. Миттю пронеслося перед очима все життя... Не зчувся, гортаючи останню сторінку його, як похитнувся і
впав на землю, розкинувши сильні руки,
ніби намагався обійняти її. Бо був добрим
її сином багатостраждальний Ілля з Водонера...
8 жовтня 1937 р. постановою «трійки» Марійської АРСР Іллю Андроновича
Кузьміних було засуджено за ст. 58-10
ч. 1 КК РРФСР за контрреволюційну агітацію, спрямовану на розвал радянської
влади, до вищої міри покарання — розстрілу. Знищений був через 6 днів —
14 жовтня 1937 р. на 49 році життя.
Парасковія Марківна від горя та голоду померла через півтора року. Поховали її сусіди.
Залишилися сиротами троє неповнолітніх синів. Втім вони не загинули — вижили завдяки добрій генетичній спадщині. Вийшли в люди. Одержали вищу освіту. Їм допомагав старший брат Іван, який
вивчився на лікаря. Петро закінчив Московський торговельний інститут. Згодом
обіймав посаду Голови Міськвиконкому у
м. Омутнінську Кіровської області. Олександр закінчив Донецький торговельний
інститут, обрав професію економіста.
У 1958 р. справа Іллі Андроновича
Кузьміних за № 882 розглядалася у
зв’язку з листом-протестом його сина Івана Ілліча Кузьміних.
У Постанові Президії Верховного суду Марійської АРСР від 21 липня 1958 р.
вказувалося:

«Розглянувши справу і протест прокурора Марійської АРСР, в якому порушено питання про скасування постанови
трійки НКВС і припинення справи, заслухавши висновок прокурора Ягенкова
П.А., який вважав, що протест слід задовольнити, — Президія Верховного суду
Марійської АРСР
у х в а л и л а:
Трійкою НКВС Марійською АРСР
Кузьміних І.А. визнаний винним у тому,
що він вів «контрреволюційну агітацію»,
спрямовану проти радянської влади.
Звинувачений винним себе не визнав.
Звинувачення ґрунтується на свідченнях свідків Гаврилова Г.І., Лєухіна,
Мальцева та Хлебнікова.
Втім їх свідчення суперечливі, неконкретні і непереконливі. Свідок Гаврилов,
якого було викликано на допит вдруге,
категорично відмовився від своїх попередніх свідчень, зауваживши, що вони
сфальсифіковані слідчим, а свідок Лєухін
є постійним свідком у таких справах.
Справа досліджена слідчим Автономовим з порушеннями законності: звинувачений заарештований без санкції прокурора, конкретне звинувачення йому не
пред’явлено, він був позбавлений права
ознайомлення з матеріалами справи і
захисту, обвинувальний висновок не відповідає обставинам справи і прокурором
не затверджений.
Згодом слідчого Автономова В. М. за
фальсифікацію кримінальних справ
було засуджено.
Вважаючи, що протест прокурора
Марійської АРСР з даної справи треба
задовольнити, Президія Верховного суду
Марійської АРСР, керуючись Указом
Президії Верховної Ради СРСР від
19 серпня 1955 р.:

ПОСТАНОВЛЯЄ:
Постанову трійки НКВС Марійської
АРСР від 8-го жовтня 1937 р. стосовно
КУЗЬМІНИХ Іллі Андроновича СКАСУВАТИ і справу припинити за недоведеністю звинувачень
Голова Президії Верховного суду
Марійської АРСР (Є.Софронов)».

Ðîçä³ë ². Ïðèðå÷åí³ äî ñòðàòè

Так було загублено життя невинної
людини. Іллю Андроновича Кузьміних
реабілітовано.
Закинула доля Івана Ілліча подалі
від рідної землі, яка була так немилосердна до нього, аж в Україну! І стала українська земля йому рідною. Адже тут
народилися Іванові діти, онуки, які оселилися біля Чорного моря.
А самого Івана Ілліча доля закинула
аж у самісіньке серце України — столицю її — Київ. І ходить цей статечний,
стрункий моряк, хоча й вже літня людина, по українській землі з її чудовою
природою, душевним народом, героїчною історією.
І постійно думає свою думу Іван Ілліч: яка то невблаганна руйнівна сила —
зло. Була міцна хороша родина. І раптом
все зруйнувалося, кудись поділося, наче
пішло у прірву. Як не стало батька, так
почала розсипатися сім’я. Дуже скоро
пішла з життя мати. Згодом — її старші
діти від першого шлюбу. За ними — Петро (загинув під час Великої Вітчизняної
війни). Вмер наймолодший — Олександр
від невиліковної хвороби. Зостався з такої великої сім’ї лише один Іван.
Згадався тоді йому пророчий сон,
ніби виплив із підсвідомості, який при-
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Матеріали зі справи І.І.Кузьміних

снився йому, коли він був хлопчиком
6—7 років.
...Сірий туманний ранок. Шлях довгий і порожній. І мчать по ньому коні,
наче чорні тіні. У возі — вся сім’я Іллі.
Коні мчать все швидше і швидше. Розігналися. Вже не зупинити. Кіньми
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править батько, дуже блідий, як закам’янілий. Та що дивно: ані гуркоту колес, ані цокання копит. Усе відбувається
тихо, наче у німому кіно. І за кожним поворотом дороги хтось випадає з воза і
зникає. Шалено стукає серце хлопчика.
Але він не може прокинутись. І ось вже
у возі нікого немає. Малий розуміє, зараз
його черга впасти у безодню!.. Ще мить —
і він буде там...
Та раптом сон перервався. Ваня розплющив очі і побачив, що він у своїй

хаті, осяяній сонцем. Біля печі — мати,
яка готує сніданок. Малий кинувся до
матері, такої рідної, живої. З очей —
сльози. ...Потім вирвався з материнських обіймів — і у двір. А там все залите сонцем. Як добре!.. Це був лише сон...
Всі живі: он батько біля коника... І тоді
було у нього одне бажання — забути скоріше цей жахливий сон. Та він не забувався протягом всього життя... Містика?
Ні, реальність, адже з великої колись
сім’ї залишився в живих лише Іван Ілліч — си во чо лий,
мужній і завжди нібито чимось здивований...
Тяжким, покрученим, як у тому
сні, був його життєвий шлях. Але він
все переборов, вижив. І тепер на схилі літ, часто оглядається назад — у
минуле.
Минають роки...
Зникають села, як
зникло село Водонер. Кинули його
мешканці і роз’їхалися. Тепер там пустище. Добрі люди
поставили пам’ятний знак там, де 25
років тому було село
Водонер. На знаку
зображені серп, молот, лопата і пила.
Копія справки про реабілітацію Кузьміних І.А.
Це — герб земле-

робів, яких любила земля, а вони її кинули...
Дуже часто полковник медичної
служби Іван Ілліч Кузьміних запитує себе: «Для чого я живу?» А літ йому вже
чимало...
А живе він для того, щоб розповісти
нашим сучасникам про свого багатостраждального батька — Іллю з Водонера.
Ðîçä³ë ². Ïðèðå÷åí³ äî ñòðàòè

Матеріал підготував
Іван Ілліч Кузьміних, член
Київського товариства
політв’язнів та жертв
репресій з 1990 р.

Іван Ілліч Кузьміних — полковник
медичної служби на день 80-річчя
(Київ, 2002 р)
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Мій батько, Мельников Іван Якович,
народився 1896 р., в родині селянина-бідняка, у селі Кобиліно Білозерського
району Вологодської області.
Закінчив сільську школу.
Ще до революції у селі Кобиліно
Іван Мельников організував групу молодих людей, які цікавилися творами
М.Чернишевського, М.Горького, вивчали «Капітал» К.Маркса й іншу революційну літературу.
Після Жовтневої революції Івана
Мельникова на перших організаційних
зборах від селянських уповноважених
було обрано членом Волосного виконкому. У 1918 р. Іван Мельников вступив
до партії більшовиків. За свідченням
товаришів, він був енергійним, дуже
здібним керівником, ніколи не ображав
людей, поважав людську гідність. В
особистому житті був невибагливою,
скромною людиною. Багато працював
і зго дом став ке рів ни ком ве ли ко го
масштабу.
Без відриву від виробництва закінчив
Тихвінський лісний технікум, згодом —
Ленінградську лісотехнічну академію.
Протягом десяти років обіймав посаду
управляючого «Ліспромтресту». У 1937 р.
його було призначено на посаду управляючого тресту «Ленліс», потім — на
посаду заступника наркома лісної промисловості.

Іван Якович Мельников
(середина 30-х рр.)

Досконало вивчив англійську мову. У
1931 р. з групою інженерів поїхав до Канади на три місяці для вивчення досвіду
канадських спеціалістів з питань лісозаготівлі та лісообробки. На ці теми написав і видав дві книги.

Ðîçä³ë ². Ïðèðå÷åí³ äî ñòðàòè

Я дуже рідко бачилася з батьком: він
Пам’ятаю цю страшну ніч. Я прокиприходив з роботи додому тоді, коли я нулася від того, що мама доторкнулася
вже спала. А вдома він весь час теж пра- до мене, щоб проститися. Я дуже злякацював у своєму кабінеті. Він часом питав лася виразу маминого обличчя, завжди
маму, — а в якому я вчуся класі?
такого привітного й красивого, зараз воРазом ми були лише на свята. на була бліда і чимось дуже стурбована.
Пам’ятаю такий випадок. Якось на день Але потім знайшла в собі сили усміхнуПершого травня ми з батьком зійшли з тися до мене і поцілувати. Сказала, що
трибуни і пішли по площі в колоні демонстрантів. І раптом Кіров,
який тоді стояв на трибуні, побачив нас і вигукнув: «Мельников,
давай больше дров!».
Батько був вражений смертю
Кірова: всю ніч не відходив від телефону...
Я дуже любила батька і пишалася ним. Він був для мене
великим авторитетом в усьому. І
те, чому він навчив мене, залишилося в пам’яті на все життя.
Він навчив мене любити природу, відчувати пульс її життя,
любити ліс. Батько багато розповідав мені про нього. Я й досі
люблю ліс. Повертаюся з лісу
духовно відродженою. І кожного
разу згадую батька, який, навчаючи мене з глибокою повагою
ставитися до природи, тим самим вчив Добру.
Як удар грому серед чистого
неба був арешт моєї матері, Надії
Іванівни Мельникової, 29 травня
1937 р. УНКВС Ленінградської
області. Вона була секретарем
заступника наркома Оборонної
Молоде подружжя — Мельникови Іван Якович
промисловості Муклевича, якого
і Надія Іванівна (20-ті рр.)
оголосили «ворогом народу».
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скоро повернеться... Суворі незнайомі
люди вивели її з квартири. Більше я її
ніколи не бачила...
Батькові сказали у відповідних органах, що Надію Іванівну взяли як свідка
по справі Муклевича...
Моя мама, Надія Іванівна Шишова,
народилася 1900 р. в Ленінграді, у багатодітній родині, в якій було семеро дітей.
Батько її хворів і невдовзі помер. А мати
її (моя бабуся) залишилася одна з дітьми.
Була вона жінкою вольовою, розумною.
Працювала дуже багато. Тяжко було їй.
Але раптом доля усміхнулася до неї:
зустрівся на її життєвому шляху чоловік
(до того ж молодший за неї), який пішов
на семеро дітей! Одружився з нею, став
справжнім батьком її дітям, які дуже
його любили.
У такій родині зросла моя мати. Вона
закінчила церковно-парафіяльну школу.
Коли зустріла Івана Яковича, зрозуміла,
що це її суджений на все життя. Вони були чудовою парою — душею зріднилися.
Було у них дуже багато спільного. Одружилися. Народилася донечка — Ліда, яка
стала вогником у цій щасливій родині. На
жаль, батьки не могли багато уваги приділяти дитині. В домі хазяйнували домробітниці, хороші люди. І коли Надія Іванівна видала заміж останню з них, до
Ліди приїхали дід і бабуся. Мати Надії
Іванівни виховувала свою внучку. Багато
розповідала їй «страшних» казок. Вона
вчила Ліду нічого не боятися, бути сміливою.
Зовсім іншої вдачі була батькова
мати. Вона Ліді розповідала лише красиві казки. Ліда з цікавістю слухала і

«страшні» і красиві казки: адже в житті не тільки Зло, а й Добро!..
Після арешту мама кілька місяців
перебувала у в’язниці «Хрести». Бабуся
носила їй передачі, а від неї потай одержувала маленькі записочки, написані
олівцем на рожевому папері. Мама дуже
турбувалася за мене і просила бабусю берегти мене. На жаль, ці записочки не збереглися... Одного разу бабусі сказали, що
моя мама засуджена на 10 років ув’язнення, не маючи права листуватися з
рідними.

І знову удар невблаганної долі по моєму дитячому серцю — арешт батька!
Мельников Іван Якович заарештований 23 червня 1937 р. УНКВС Ленінградської області під час робочого дня в тресті «Ленліс». Вісім місяців Іван Якович
перебував у в’язниці, де його примушували зізнатися у тому, чого він не робив...
Це було у сірому будинку. Люди обходили його.
25 лютого 1938 р. Івана Яковича
Мельникова було засуджено Воєнною
колегією Верховного суду СРСР до вищої міри покарання за «участь в антирадянській, шкідницькій та терористичній
організації». Івана Яковича Мельникова
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В дійсності ж, як свідчить документ,
надісланий із Комітету Державної безпеки СРСР: «Постановою Комісії НКВС і
Прокурора СРСР від 17 січня 1938 р.
Мельникова Н.І. була засуджена до вищої міри покарання за «участь у контрреволюційній шпигунській, диверсійній
організації». Вирок виконано 25 січня
1938 р. в Ленінграді».
А ми нічого не знали! Коли заарештували маму, батько відправив мене до знайомих на дачу, в Колтуші. Я тоді запитала його, а раптом з ним трапиться те, що
з мамою? Він відповів мені, що нічого подібного не може бути. Адже він — «чесний комуніст, відданий партії».
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було розстріляно того самого дня в Ленінграді.
Місце поховання моїх батьків — «Левашовське пустище», де ховали жертв
політичних репресій 30—40-х і початку
50-х рр.
Коли сталася ця трагедія з моїми батьками, мені виповнилося 13 років...
Після арешту батька знайома привезла мене з дачі до Ленінграда. Квартира,
крім кімнати, в якій жили бабуся з дідусем, була опечатана. Незабаром нас виселили з квартири і дали маленьку кімнату на першому поверсі, де колись була
пральня. Всі наші речі залишилися у
конфіскованій квартирі.
Ми жили дуже бідно. Дідусь працював в архіві воєнторгу. Зарплата була мізерна. Святом був для мене день, коли
він одержував гроші: тоді бабуся купувала мені пряник.
Я прагнула повертатися додому пізніше, ніж усі школярі. Вдома я весь час
згадувала трагедію батьків і дуже страждала. Бабуся, дивлячись на мене, просила, щоб я хоча б заплакала — було б
легше, але сльози мої ніби запеклися у
серці. Очі були сухі, гарячі, вони дивилися на світ, як очі дорослої людини.
У 1941 р. я закінчила десять класів
середньої школи у Ленінграді.
22 червня 1941 р. розпочалася Велика Вітчизняна війна.
Спочатку я працювала на оборонних
роботах. До Ленінграда наближалися війська противника. З окопів я прийшла
додому боса...
Зразу влаштувалася на роботу до госпіталю. Роботи було так багато, що мед-

Пелагія Федорівна Єфремова — мати
Надії Іванівни, з якою Ліда була
у Ленінграді під час облоги його фашистами
у роки Великої Вітчизняної війни

персонал не виходив із госпіталю протягом кількох діб.
У кінці січня нас спіткало велике горе — помер від голоду дідусь. У мене розпочалася дистрофія...
Жахливою сторінкою в моєму житті
була блокада Ленінграда.
Історичним документом того часу був
мій лист від 4 лютого 1942 р., який я написала дяді Павлу, дякуючи йому за дорогоцінну посилку з продуктами.
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«...Не знаю, як дякувати тобі за по- то обов’язково згорить увесь. Пожежнисилку (ти пишеш — «скромну»), а для ки тільки рятують сусідні будинки, бо
нас дуже цінну. У той день, коли ми її нема води...
одержали, у нас із бабусею нічого не було,
Ленінград — це голод. Мешканці його
крім 500 г хліба — пайка наступного одержують тільки по 250 г хліба на оддня... Я з жахом думала, що ми будемо ну особу. І більше — нічого. А був час, коробити далі.
ли ленінградці одержували дуже мало —
...І раптом хтось стукає у двері. по 125 г. Ані крупи, ані борошна, ані масПрийшла жінка, принесла листа, в якому ла — нічого немає. Карточки за грудень
повідомлялося про посилку. Так я від ра- виявилися непотрібними, їх майже повдості свій пайок зразу з’їла!..
ністю довелося викинути.
Дуже жалкую, що посилка надійшла,
У місті жодної кішки й собаки не
коли дідусь вже помер. Якби ми одержа- зустрінеш. Їх давно з’їли! І вважають
ли трохи раніше, то змогли б урятува- «делікатесом»...
ти його від голодної смерті. Ми його
На ринках ціни жахливі: масло —
поховали 2 лютого з дуже великими 1500 крб., хліб — 350—400 крб., цукор —
труднощами. Могильників довелося шу- 500 крб. Люди, як правило, міняють прокати протягом трьох годин. З нас взяли дукт на продукт.
Дуже розповсюджений столярний
1 кг хліба і 350 крб. Але нам ще поталанило: як правило, беруть 1 кг 500 г хлі- клей. Невеличка плитка (100 г) коштує
40 крб. З нього варять смачний холодець.
ба і 500 крб...
Ой, дядю, що зараз робиться у місті!
Коли було світло і
вода, — ленінградці забули.
Від бомбардування наш район дуже
постраждав, розбита
Куйбишівська лікарня. На неї впали три
бомби. Навпроти нашого будинку впав із
неба «подаруночок»
близько 500 кг.
І знову нещастя —
скрізь пожежі від цих
«буржуйок». А коли
Довідка про бойовий подвиг Л.І.Мельникової
почав горіти будинок,
на Карельському фронті
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Зараз зафіксовано кілька випадків людожерства і продажу холодця з людського
м’яса...
Взагалі люди перетворилися на лютих звірів. Хліб, коли повертаєшся з
булочної, треба ховати далі, бо вирвуть
з рук!
На вулиці не побачиш жодного здорового обличчя: всі або дуже виснажені, сірого кольору, або опухлі.
Смертність величезна. Покійники скрізь. Везуть їх без
труни — загорнутих у простирадло або ковдру. Дуже часто залишають на вулиці, не
довозять до кладовища. Люди
па да ють, як му хи. Йдуть,
йдуть і — упадуть!.. Всі проходять повз них, ніби не помічають.
На східцях у темному будинку дуже часто можна натрапити на мертвеця.
На кладовищі важко уявити, що відбувається! Скрізь
розкидані трупи без голів, ніг,
а часом — півтулуба... Це жертви артобстрілів.
Нещодавно у парадному лежали самі ноги!..
Ти не можеш уявити того,
що ми переживаємо. Ленінград —
мертве містo.
Дядю, велике до тебе прохання: при першій можливості, якщо це тобі не важко і не
дорого, надішли нам ще одну
посилку. Це для нас велика
Копія
підтримка.

Бабуся дуже дякує тобі за посилку.
Вона зараз запрошує тебе їсти кицьку...» — так жартувала я, щаслива, що у
той жахливий, голодний час ми з бабусею
одержали дорогоцінну посилку з харчами, що врятувала нам життя. Більше посилок від дяді Павла не було.
Я тяжко захворіла. Не могла працювати в госпіталі. Мене евакуювали до Ка-

довідки про реабілітацію І.Я.Мельникова
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зані, де жили наші родичі. Зрозуміло, що про
хорошу роботу там не
було чого й мріяти з моїми анкетними даними.
Так, аж до реабілітації
батьків, я боялася заповнювати анкету...
У січні 1943 р. мене
призвали на військову
службу. І я опинилася
на Карельському фронті, у 32-й лижній бригаді. Мені доводилося виводити поранених бійців з п’ятнадцятикілометрового тилу фінів.
За це була нагороджена орденом «Червона
Зірка».
Після того як закінчилися бої на Карельському фронті, наша бригада опинилася
у Вологодській області.
Там відкрилася щаслива сторінка мого життя: я зустрілася з чудовою людиною — Олександром Михайловичем
Михайловим — моїм однополчанином, за якоАрхівна довідка з Комітету Державної безпеки СРСР
го вийшла заміж.
про реабілітацію Мельникової Н.І. та Мельникова І.Я.
Згодом нашу бригаду направили на 4-й
Після Великої Вітчизняної війни
Український фронт. Звільняли українську була нагороджена орденами — «Вітземлю від німецько-фашистських окупан- чизняна війна» II ступеня, «За мужтів, потім — Польщу, Чехословаччину. За- ність», а також медалями — «За перемогу
кінчили війну у Празі.
над Німеччиною», «Захиснику Вітчизни»
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і знаком «Мешканець блокадного Ленінграда» тощо.
У 1949 р. мій чоловік вступив до Воєнної академії зв’язку у Ленінграді, закінчив її і одержав призначення до Києва. Служив в Україні понад 20 років, аж
до відставки. Помер 1983 р.
Україна стала нашою другою батьківщиною: тут народилися мій син, двоє
внуків і правнуків.
Тавро дочки «ворогів народу» не дало мені можливості своєчасно здобути
вищу освіту. Я закінчила курси крою та
шиття.
Загалом працювала на громадських
засадах у різних установах.
Однією з перших вступила до Київського товариства політв’язнів та жертв
репресій.
Тепер, згадуючи трагедію моїх батьків, зокрема мого батька — міцного, непохитного, як величезний дуб у лісі, — тим
більше уявляю силу його морального
страждання... Згадую мою ніжну веселу
маму і жахливий кінець цієї рідної душі,
моє серце розривається від болю... Минуло багато років, як їх немає на світі, але
біль по них не вщухає...
Я часто запитую себе: чому це так?

І раптом прозріння — тому, що
ці люди (як і мільйони жертв політичних репресій у
країні, яку називали «країною чудес»?!) — зазнали
жахливої, небаченої ніколи несправедливості!
Який же пам’ятник постави- Лідія Іванівна Мельникова-Михайлова
ти цим людям? У
(кінець ХХ ст.)
нашій родині —
вони святі. Але хто
про них знає? То нехай цей короткий нарис буде їм пам’ятником, щоб дізналися
про них й інші люди. Знали, що пішли з
життя молодими, повними сил... Скільки, здавалося тоді, було чудових задумів,
надій. Батькові виповнився лише 41 рік,
матері — 37!..
Загублено життя невинних людей!
Так, вони реабілітовані посмертно:
Мельников Іван Якович у 1957 р., Мельникова Надія Іванівна у 1958.
І як хочеться гукнути на весь світ:
несправедливо перерізана червона стрічка їхнього життя!..
Матеріал підготувала
Лідія Іванівна МельниковаМихайлова, член Київського
товариства політв’язнів
та жертв репресій з 1990 р.
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Народився 1892 р. у с. Залісцях Кременецького району Тернопільської області, у селянській родині. Батько, Федір
Карпець, був гуцулом-бідняком, тяжко
працював на землі. Дружина виховувала
синів. Родина Федора жила у великому
селі серед лісів: скільки їдеш до нього,
стільки бачиш ліси та ліси, темні, високі. Мабуть, звідси й назва села з лісового
краю — «Залісці».
Молодший син Федора, Конон, з дитинства придивлявся до того, як гуцули
будували красиві хати з різьбленими
прикрасами. Він мав художній смак і
здібності.
Під час громадянської війни служив
у Червоній Армії, брав участь у жорстоких боях із противником, був тяжко поранений (на фронті втратив око).
Працював фрезерувальником у Ленінграді на заводі. Коли приїхав до Києва — маляром на різних підприємствах,
зокрема у «САНОБОЗі» Комгоспу. Красивий, стрункий гуцул-легінь зустрівся у
Києві з білоруською дівчиною — Марфою
Онупріївною Дробушівською. Працювала
вона тоді хатньою робітницею в родині
службовців.
Конон і Марфа познайомилися у
1926 р. й одружилися того ж року. Це була щаслива сім’я. Народилися красиві дівчатка: Оля — у 1928 р., Оленка у 1930 р.
Конон був душевною людиною, щирою,
доброю, дбав про дружину та дітей.

Конон Карпець працював у Києві
маляром, реставрував старовинні будинки, відновлював пошкоджене часом ліплення. Зокрема він реставрував ліпні
прикраси на фасаді Київського Університету імені Т.Г.Шевченка. Це була дуже відповідальна робота і він робив її на
високому професійному рівні.
Родина Конона Федоровича жила на
бульварі Шевченка у № 25, кв. 2. Це був
двоповерховий будиночок, який зберігся
ще з дореволюційних часів. У середині
його дерев’яні східці вели на другий поверх, де у невеличкій кімнатці (завжди
старанно прибраній, затишній) мешкала
родина Конона Федоровича. У дворі, поза
будинком, завжди лунали веселі голоси
маленьких сестричок. А взимку діти каталися по бульвару Шевченка вниз на
ковзанах.
Коли діти прибігали додому, їх обіймали міцні руки батька. І це була така
радість!..
У Конона Федоровича було багато книжок, він цікавився всім, що діється у світі, мав потяг до знань. Батько привчав дітей любити книгу. Багато читав їм. Вчив
берегти книгу, як беріг свій інструмент, з
яким працював, коли займався різьбленням і ліпленням. Марфа Онупріївна тоді
працювала препаратором на заводі. Конон
Федорович часто їздив до Москви у відрядження. Звідти від нього приходили посилки з цукерками, іграшками для дітей.
Ці посилки супроводжувалися листом

чи запискою, в яких Конон Федорович писав, що скучив за своєю родиною, що любить усіх — дітей і дружину. І в кожному
листі були слова: «Бережіть маму»...
Влітку 1937 р. батьки відправили
Олю (ученицю 5-го класу) до піонерського табору, який був далеко від Києва.
Їхали поїздом. Прийшов час повертатися
дітям додому. Учні приїхали на Київський вокзал з учителькою. Багато батьків прийшло зустрічати дітей. І тільки
одну дівчинку ніхто не зустрічав. Це була Оля Карпець. Знаючи, як її люблять у

«Був заарештований 26.08.1937 р.
КИЇВСЬКИМ ОБЛУПРАВЛІННЯМ НКВС
УРСР.
За постановою ОСОБЛИВОЇ НАРАДИ
ПРИ НКВС СРСР від 15.10.1937 р. на підставі ст. № 54-10, 54-11 КК УРСР засуджений до 10 років ВИПРАВНО-ТРУДОВИХ
ТАБОРІВ.
Подальша доля: ПОКАРАННЯ ВІДБУВАВ У ПЕЧОРСЬКОМУ ТАБОРІ».

Цю архівну довідку родина Конона
Федоровича одержала у 1995 р., а скільки було пошуків цієї людини! Довгі роки
шукала Марфа Онупріївна свого чоловіка, а діти — свого батька. Довго ходили
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Марфа Онупріївна Дробушівська —
дружина Конона Федоровича Карпеця (через
26 років після його смерті). На жаль,
фотографія Конона Федоровича не збереглась

родині і піклуються про неї, Оля була дуже здивована і злякана, коли побачила,
що ніхто з її батьків не прийшов на вокзал... Учителька нічого їй не пояснила і
одну відправила додому.
Коли приголомшена дівчинка прийшла додому, вона побачила, що двері їхньої кімнати були зачинені й опечатані.
Сусіди нічого не пояснили переляканій
дівчинці, лише сказали, що її сестра
Оленка живе у своєї хрещеної матері у
сусідньому будинку... А маленьке сердечко віщувало щось недобре... І тільки тоді, коли повернулася з роботи її мати,
Оля дізналася про жахливу трагедію своєї родини: «Дізналася, що батька не буде
вже з нами, — згадує Ольга Кононівна, —
що його безневинно заарештовано. А потім я відчула, як і моя мама, і моя молодша сестра, що наше спокійне життя і
наше радісне, безтурботне дитинство закінчилося в одну мить».
В архівній довідці від 02.08.1995 р.
повідомлялося, що Конон Федорович
Карпець:
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по різних інстанціях, відкривали блискучі шкіряні двері кабінетів великих начальників в офіційних установах, запитуючи: де ця людина? Але ніхто не відповів
на це запитання...
Дружина Конона Федоровича дуже
змінилася — не хотілося жити... І тільки
діти тримали її на світі... Вона знала — серце віщувало, що вже ніколи не побачить
свого Колю (так називала Марфа Конона).
Адже коли його заарештували вночі і виводили з дому, він раптом повернувся, щоб
поцілувати маленьку доню, яка спала...
«Чому ж ти повернувся? Я ж за тобою йду і несу дитину!..» — сказала перелякана дружина. І здригнулася від
страшної прикмети: ой, не буде йому дороги назад! Не повернеться більше. І від
цієї думки ледве не впала...
Почалися мандри родини репресованого по різних квартирах. Деякий час

вони жили у кімнатці хрещеної матері дітей, потім у
якомусь темному і вологому
підвальному помешканні, згодом — у знайомих, які приймали на день, на два...
«Мама часто забирала
нас до себе на завод, — згадує
Ольга Кононівна. — І там у
цеху, між станками, ми залишалися ночувати. Досі
пам’ятаю запах машинного
чи ще якогось масла. Мама в
ньому промивала деталі, а я
їй допомагала. У школі я не
могла вчитися, тому що мене
вигнали і називали членів
моєї сім’ї членами родини
«ворога народу»!
Лише через кілька років ми дізналися, що в той рік, коли мама ходила по
різних інстанціях, розшукуючи місце
ув’язнення батька, він перебував у так
званому допрі — ізоляторі, який був за
парканом нашого будинку.
Як болить у мене серце, коли я розумію, що через ґрати він бачив небо нашого двору, можливо, чув наші голоси і не
міг озватися до нас!..»
Коли родина Конона вже не мешкала на бульварі Шевченка, він не міг
знайти свою сім’ю і написав листа далекій родичці, в якому просив її надіслати
йому сухарів. Лист був із Котласа. Конон писав, що сподівається на амністію... Більше листів від нього не було.
Не відомо, на яких роботах він працював у Печорському таборі. Втім умови
життя політрепресантів там були жах-
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ливі. Тяжка, виснажлива праця... Карні
злочинці особливо переслідували політичних в’язнів. Існувало таке правило:
коли в’язні виходили з барака на роботу, треба було так швидко проскочити з
дверей, щоб не опинитися останнім. Останніх жорстоко били карні злочинці. І

били кожного дня,
бо хтось зав жди
був останнім...
Життєвий
шлях Ольги Кононівни Карпець проліг через страждання й під час Великої
Вітчизняної війни.
Марфа Онупріївна була примусово вивезена з дітьми до Німеччини.
П’ять років вони
жили на чужині,
«де кожний день
для нас, — згадує
Ольга Кононівна, —
міг стати останнім:
знущання фашистів, бомбардування
селищ і міст, виснажлива праця на
заводі, а потім у
різних господарів...
Нас розлучили з
матір’ю, морили голодом, знущалися,
як тільки могли».
І лише у 1946 р.
родина повернулася
в Україну. Втім до
Києва їм їхати не дозволили і вони подалися до Залісців, на Тернопільщину, де
жили родичі Конона Федоровича, зокрема його брат — Юхим Федорович Карпець. Він розповів дружині Конона, що
до с. Залісці надійшов документ такого
змісту:
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5 лютого 1945 р. до Лемешкінської
райлікарні Сталінградської області прибув хворий — Конон Федорович Карпець,
52-х років, за національністю українець,
з Печорського ВТТ. Діагноз — міокардит,
емфізема, бронхіт. Переніс пелагру.
20 квітня 1945 р. в його історії хвороби зафіксовано: «Стан тяжкий».
25 квітня 1945 р. зазначається: «Втратив свідомість о 7 годині ранку. Помер о
13 годині у тяжкому стані».
Отже, К.Ф.Карпець, повертаючись із
Печорського ВТТ додому, помер у Ле-

мешкінській райлікарні Сталінградської
області. Виникає запитання: чому Конон
Федорович, повертаючись в Україну, опинився у Сталінградській області?
А відповідь на це запитання у документі з Лемешкінської райлікарні: «Переніс пелагру». Що це за хвороба? Читаємо у «Довіднику дільничного лікаря»
(М., 1961). Серед численних симптомів
цієї тяжкої хвороби вказується, зокрема,
на такий симптом — «дезорієнтація у часі та просторі». Отже, Конон Федорович
ішов, не знаючи, куди йде, — йшов
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Ольга Кононівна, прагнучи з’ясувати причину
арешту свого батька, тільки у 90-х рр. мала можливість подивитися справу
К.Ф.Карпеця за № 51170
у Центральному державному архіві громадських
об’єднань України (Київ,
вул. Кутузова, 8).
«Справу батька я дивилася з валідолом. Важко
описати те, що я відчувала
тоді...
Мій батько безвинно загинув тому, що написав
листа своєму брату на Тернопільщину (вона тоді була
під владою Польщі), написав про труднощі життя,
які доводилося переживати.
І це був основний мотив
звинувачення.
Марфа Онопріївна так і
не дізналася про це — вона
померла раніше — у 1983 р.
Ба га тос траж даль но го
Конона Федоровича було
ре а бі лі то ва но у 1960 р.
«за недоведеністю звинувачення».
Згадуючи своє життя у
Довідка про історію хвороби Карпеця К.Ф.
післявоєнний період, Ольз Лемешківської райлікарні
га Кононівна акцентує на
тих труднощах, які довенетвердим кроком, на хворих ногах із
серйозним захворюванням серцево-судин- лося їй пережити у зв’язку з квартирниної системи. І це головна причина, чому ми справами: довоєнну квартиру родині
він, ідучи в Україну, раптом опинився не повернули, нову квартиру дали не
одразу...
так далеко від неї...
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Марфа Онупріївна з дочкою Ольгою

Довідка про реабілітацію К.Ф.Карпеця

Ольга Кононівна тяжко працювала
на озелененні Києва, в’язальницею на за-

воді, секретарем-друкаркою в Інституті
цивільної авіації. Нині на пенсії. Інвалід
ВВВ.
Член Київського товариства політв’язнів та жертв репресій, її втіха — діти:
Лілія Іванівна і Тамара Іванівна, а також
онуки Валерій і
Ольга.
«Адже вони —
продовження нашого
життя!»
Матеріал
підготувала
Ольга Кононівна
Карпець,
член Київського
товариства
політв’язнів та
жертв репресій
з 1995 р.
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Родина Ольги Кононівни Карпець. Дочки Лілія і Тамара; онуки

ДВОЄ В ОДНІЙ ТРУНІ
СЕРГЄЄВ ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ (1911—1945)
щоб у них у сім’ї було повне взаєморозуміння, підтримка в усьому, душевність і
любов. І на його життєвому шляху зустрілася така жінка — Марія Матвіївна Конюхова, сирота з рідного села, приваблива
дівчина, як зовні, так і своїм внутрішнім
світом — добра, роботяща, лагідна. Він одружився з нею і привів її до своїх батьків,
вони прийняли Марію, як рідну.
Після закінчення сільської школи
Олексій подався до м. Володимира і у
1926 р. вступив до електромеханічного
технікуму, успішно навчався там і закінчив його у 1930 р.
Олексія було направлено на роботу до
м. Коврова на збройовий завод (п. с. 2),
на посаду конструктора. На цьому заводі
він працював зброяром разом із головним
конструктором. Це був засекречений
об’єкт. Під час Великої Вітчизняної війни на певній відстані від заводу було побудоване селище, в якому ніхто не жив.
Це було бутафорне селище, побудоване
для того, щоб дезорієнтувати фашистських льотчиків під час бомбардування
воєнних об’єктів.
Як молодий сцеціаліст Олексій невдовзі одержав квартиру в м. Коврові і перевіз із с. Беркова дружину і двох дітей:
Валентину (1931 р. н.) та Капітоліну
(1937 р. н.). Згодом у сім’ї Сергєєвих народилися син Геннадій (1939 р. н.) і дочка Лідія (1942 р. н.).
Це були щасливі роки у житті родини Олексія Степановича: матеріальний
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Народився 1911 р.
у с. Беркові Камешковського району Володимирської області, у бідній селянській родині.
У його батька, Степана Сергєєва, було
дванадцятеро
дітей
Олексій
(п’ятеро дочок і семеро
Степанович
Сергєєв до арешта синів). Все життя він
(30-ті рр.).
тяжко працював на
землі, щоб прогодувати
таку велику родину. Його вірною дружиною та помічницею протягом всього життя була Єфросинія. Степан за характером
був суворим, твердим, непохитним у своїх рішеннях. Його слово — закон. Діти
слухалися батька і боялися. Мати, навпаки була надзвичайно ніжна, лагідна, добра. Діти запозичили від батьків і наполегливість у роботі, і доброту у серці. Таким був і син Сергєєвих — Олексій.
Втім нещасливою була доля синів
Степана Сергєєва: п’ятеро з них загинули
на фронтах Великої Вітчизняної війни,
шостий — у в’язниці, тільки один повернувся додому з полону.
Коли Олексій був ще хлопчиком і жив
у батьків, він мріяв учитися не лише у
сільській школі, а й далі, в інших
навчальних закладах. Був розумним, здібним, розумів, що треба мати професію,
щоб жити у достатку.
Мріяв він також про свою родину, про
дружину, добру та ніжну, як його мати,
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підтримки, якщо його мобілізують. Втім
його не мобілізували, оскільки він був,
як спеціаліст, потрібен на заводі. Олексію видали документ про відстрочку від
призову, і він під час Великої Вітчизняної війни працював на заводі.
День 24 травня 1943 р. був чорним
днем у його житті: коли він перебував у
відрядженні, його було заарештовано
Ковровським ГО НКВС і за доносом безпідставно звинувачено у злочині за
ст. 58-10 ч. 2 КК РРФСР (антирадянська
пропаганда та агітація). Під час обшуку
складено протокол, який свідчив про вилучення в О.С.Сергєєва ряду документів,
а також грошей.
За вироком Військового Трибуналу
військ НКВС Іванівської області Сергєєва О.С. було засуджено на 10 років ВТТ з
наступним позбавленням прав за ст. 31
КК РРФСР, крім п. «Д», строком на 5 років без конфіскації майна за відсутністю
його у засудженого.
Покарання Олексій Степанович відбував у В’язниковському таборі Володимирської області В’язниковського району
у с. Сариєві.
Коли Марія дізналася, що сталося з
чоловіком, вона кілька разів їздила до
В’язниковського ВТТ, але всі її спроби
побачитися з чоловіком або передати
йому харчі — були марні. Олексія Степановича було ув’язнено без права на листування та побачення. Дружина не знала
про свого чоловіка нічого.
Марія була у відчаї, але голодні маленькі діти примусили її думати про них,
дбати про них, якось підтримувати їхнє
життя. І вона поїхала до батьків чоловіка
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достаток, пристойне помешкання у будинку спеціалістів, здорові, веселі малюки. Коли він приходив з роботи, всі бігли
до дверей — хто біг, а хто повз, — висіли
на батькових руках, обіймали, так раділи
його приходу. Олексій дуже любив дітей,
давав кожному з них прізвисько: кому —
«солодкий», кому — «папик» тощо. Це
свідчило не лише про його любов до кожного малюка, а й про спостережливість
батькового ока. Він дуже любив і поважав свою дружину, яка була ніжною, розумною та працьовитою. Вони були настільки прихильні один до одного, що
якщо траплялися маленькі негаразди,
то прагнули (кожний із них) провину
взяти на себе. Якось Марія (коли чоловік збирався до лазні) забула покласти
разом із чистою білизною рушник. І
так переживала з цього приводу, що він,
по вер нув шись
із лазні і побачивши, в якому
вона стані, дуже злякався і
став заспокоювати дружину,
як тільки міг...
Коли розпочалася Велика Вітчизняна
війна, Олексій
надзвичайно
турбувався про
свою родину:
Дружина
як же вони жиО.С.Сергєєва —
тимуть без його
Марія Матвіївна
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рочий сон: лежить вона на
постелі, а дім ходить ходуном
від того, що хтось стукає в усі
вікна і двері... Прокинулася
вона в холодному поту. І враз
зрозуміла, що хтось кличе її
до себе. Хто ж це? Ну, звичайно, Олексій!.. Дуже швидко зібралася — і в дорогу.
Їхати далеко. Але серце її,
здавалося, бігло поперед неї.
Згодом дісталася до В’язниковського табору. Прибігла до
воріт сама не своя. Тільки очі
світяться, як дві свічки. І
раптом злякалася Марія —
погане віщувало серце. Коли
Витяг з архівної довідки (м. Володимир)
запитала про чоловіка, так
хотілося почути їй звичайне:
у с. Беркове, де сестри Олексія Степано- «Не положено»...
вича могли якось підтримати родину браАле що це? Ведуть її до найголовніта. Але батько його рано помер, всі брати шого начальника. А він, звертаючись до
Олексія були на фронті, а умови життя неї, каже якимсь дерев’яним голосом:
під час війни скрізь були однакові. І Ма— Ваш чоловік — Сергєєв Олексій Стерія повернулася до м. Коврова. Там добрі панович, помер сьогодні вночі. Заберете
люди допомогли їй, члену родини «воро- тіло чи ми самі поховаємо?
га народу», влаштуватися на роботу до
— Заберу! Заберу!.. — скрикнула Маїдальні прибиральницею. Вона не бояла- рія і побігла по селищу шукати труну.
ся ніякої роботи, бо з малих років тяжко Хтось підказав жінці, що труна є в одніпрацювала. У свої 24 роки вона мала вже єї бабусі, яка приготувала її собі на
великий життєвий досвід. Робота в їдаль- смерть. Мабуть, був у Марії такий вині давала їй можливість підтримувати ді- гляд, що не могла відмовити ця стара
тей. Підростала старша дочка Валюша, жінка страдниці. Якось доставила Марія
яка була маминою помічницею.
труну до табору, а їй кажуть: «Цієї ночі
Скінчилася Велика Вітчизняна помер ще один в’язень... Ходили вони равійна — родина О.С.Сергєєва вижила. зом». А Марія: «Поховаю і його в одній
Страшна звістка про долю Олексія Степа- труні з чоловіком...» Поховала їх на
новича прийшла в родину зненацька. В’язниковському кладовищі у могилі
Темної літньої ночі приснився Марії про- № 2. Стояла Марія з охоронцем із табору

дітьми і дружиною, що залишилися у
жахливі роки війни без його підтримки.
І помер він від туги за своєю багатостраждальною родиною. Помер, бо нічого
не міг вдіяти, щоб допомогти їм, врятувати їх...
Дітей врятувала Марія — вольова,
сильна духом, добра жінка, яка ніколи в
житті нікому не зробила злого, бо жила
за заповідями Господніми.
Ішов час. Коли діти стали дорослими, вона продовжувала жити з ними. У
неї були хороші діти — достойні нащадки
роду Сергєєвих, в якому головними життєвими принципами були порядність,
працьовитість, любов до ближнього. Марія жила довго, бо була духовно сильною
людиною. Померла 1999 р., коли їй виповнилося 90 років.
Олексія Степановича Сергєєва реабілітовано 08.06.1959 р. за Постановою Володимирського облсуду. Підстава — «відсутність складу злочину».
Капітоліна Олексіївна Сергєєва (Кошелєва), згадуючи сторінки трагічного
життя своїх батьків, розповідає про те,
як вона стала жити в Україні. Закінчивши середню школу у м. Коврові, а потім
Ленінградський фізико-механічний технікум, вона вийшла заміж за В.В.Кошелєва і поїхала з чоловіком до Києва,
оскільки він, закінчивши вищий навчальний заклад у Ленінграді, одержав
призначення на роботу в Україну.
Капітоліна разом із чоловіком працювала на Київському заводі імені Петровського економістом з 1965 по 1993 р.
У Києві народився їхній син —
Олександр.
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біля могили свого чоловіка і його друга,
що вдвох лежали в одній труні, й гірко
плакала...
Приїхала додому, забрала своїх маленьких дітей і знову в путь, до с. Беркова, де жила мати Олексія — Єфросинія. А
у селищі «храм». Люди прибрані сидять
біля своїх будинків. Вийшла на вулицю й
Єфросинія. І кажуть їй сусіди: «Дивись,
Фросю, чи то не твоя невістка Марія біжить із своїми дітьми?» Єфросинія — до
неї, а вона підбігла і знепритомніла.
А маленька Капочка бігла вулицею,
зупиняючись біля кожного двору, і говорила людям: «У мене тата нема... У мене
тата нема...» А приказуючи це, ніби сама
дивувалася — що ж вона говорить?
І бігла далі...
В архівному документі повідомлялося, що О.С.Сергєєв помер 05.07.1945 р. у
В’язниковському ВТТ Володимирської
області: помер від захворювання серця.
Похований на кладовищі в с. Сараєві, могила № 2.
Ці скупі рядки не дають відповіді на
питання: чому за два роки перебування у
ВТТ згоріло життя молодої людини, адже
на той час Олексію було лише 33 роки.
Він завжди був здоровою людиною,
ніколи не хворів. Був сильним, енергійним... і раптом смертельна хвороба серця!
Що це було?
Якщо перегорнути кілька сторінок
його життя назад, не можна не звернути
увагу на те, як він вболівав за свою родину з маленькими дітьми під час війни.
Але тоді він був ще вдома, з ними. Можна уявити, як переживав Олексій Степанович в ув’язненні за своїми маленькими
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У 1996 р. Капітоліна Олексіївна
вступила до Київського товариства політв’язнів та жертв репресій, активіст Товариства.
Хороша у Капітоліни Олексіївни родина. Добрі люди оточують її. Здавалося
б, усе гаразд. Та раптом серед ночі защемить її серце, як згадає свого батька за
колючим дротом. За що ця порядна, невинна людина так страждала, а з ним
четверо маленьких дітей? Відповіді
немає!..

Дочка О.С.Сергєєва —
Капітоліна Олексіївна

Матеріал підготувала
Капітоліна Олексіївна
Сергєєва (Кошелєва),
член київського товариства політв’язнів
та жертв репресій з 1996 р.

ПОРТРЕТ НЕОРДИНАРНОЇ ОСОБИСТОСТІ
РИМАР ФЕДІР АРСЕНІЙОВИЧ (1904—1942)
шим за себе. І це спричинило до того,
що він зростав мужнім, відповідальним
за свої вчинки.
Від роду Римарів Федя запозичив
твердий характер, працьовитість, а від
роду Васькіних — добре серце, порядність. Він був дуже серйозним. Зовнішньо — гарним: чорнявим, високим. Як
став парубком, дівчата задивлялися на
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Народився 23 вересня 1904 р. в селі
Вила-Ярузькі Чернівецького району Вінницької області в багатодітній родині, де
було десятеро дітей.
Його батько — Арсеній Петрович, українець, потомствений хлібороб, одружився з росіянкою Юхимією Кирилівною
Васькіною, родом із Воронізької губернії.
Цікава історія переселення Юхимії з
Росії в Україну. Ще до революції багатий
поміщик (майор у відставці), власник села, в якому народилася Юхимія, одержав
землю у Кам’янець-Подільській губернії і
перевіз туди все своє село, яке назвали —
«Майорщина». Ця назва зберігається й
досі.
Юхимія була привабливою дівчиною,
до того ж серйозною. Місцевий мировий
суддя Боголюбський взяв її до свого маєтку економкою. Юхимії дуже подобалося
працювати у мирового судді, адже управителем його маєтку був Арсеній Петрович Римар. Їхні життєві шляхи зблизилися.
Юхимія і Арсеній покохали один одного і одружилися. Згодом вони стали
батьками великої родини. Дуже любили
дітей. Жили у достатку, щасливо.
Се ред ді тей особ ли во ви різ няв ся
старший син Римарів — Федя. Він був
кмітливий і розумний хлопчик і мав неабиякий авторитет у своїх менших братів і сестер. Батьки вважали його своїм
помічником. З малих років Федя усвідомлював, що має допомагати молод-

67

Федір Арсенійович Римар із дружиною
Марією Андріївною

ÃÎËÃÎÔÀ Ì²ËÜÉÎÍ²Â. Äîêóìåíòàëüí³ ñâ³ä÷åííÿ
68

до неї навпростець! Нікуди
незвертав. Звичайно, у людини з таким
характером були труднощі у
житті, але він,
міцний духом,
врешті-решт
досягав своїх
орієнтирів
у
житті.
Перше кохання... Здавалося, що може
бути щасливішим? Але у ФеДіти Ф.А.Римара: Володя — 3 роки (ліворуч), В’ячеслав — 3 місяці,
дора і тут були
Валя — 6 років (жовтень 1935 р., с. Вила-Ярузькі)
перешкоди — глибокі переживаннього. Втім Федір був натурою зібраною;
вмів тримати себе в руках. Ще в юнацькі ня. Бо було йому на роду написано — пройроки віддавав перевагу книжкам. Навіть ти через важкі випробовування. І перше
у святкові дні, коли молодь села розва- кохання у його житті не було щасливим.
жалася у клубі, де весело грав духовий На перешкоді стали етнічно-релігійні
оркестр, хлопець забирався на воза із умовності: батьки Федора не заперечували
духмяним сіном і поринав у чудовий світ проти одруження сина, а батьки його нареченої були проти. Кохані розлучилися...
книжок.
З головою поринув у навчання. АтмосМав здібності до мов: володів румунською мовою, яку вивчив унаслідок спіл- фера родини Римарів була такою, де повакування з румунами, коли їздив з бать- жали кожну маленьку особистість, вчили
Добру. Це Федя запам’ятав на все життя.
ком на сезонні заробітки до їхніх селищ.
Багато працював на землі. Мав доб- Невипадково ж він обрав собі професію
рі руки майстрового. Завжди чимось був вчителя. У 1926 р. закінчив Могилів-Позайнятий і все робив з охотою — красиво дільський педагогічний технікум. Став
і легко. Він хотів все знати й уміти, до викладати українську мову й літературу.
всього доходити самотужки. Не боявся У 1927 р. Федора Арсенійовича було призтруднощів, переборював їх. Був цілеспря- начено директором Вила-Ярузького робітмованим. Ставив перед собою мету і йшов факу Київського зоотехнічного інституту.

агронома,
купувати
незвичайні фрукти й
овочі. Садиба цього агронома була
своєрідним
острівцем
ви со кої аг ро куль ту ри.
Його господарський
досвід переймали селяни
навколишніх
сіл. Це були
Ф.А.Римар напередодні
арешту
незабутні поїздки дітей з
батьком по рідному краю, що розширювали пізнання про землю, на якій вони
народилися й зросли. Діти добре володіли українською мовою, бо вона була їх
рідною — мовою їхніх батьків.
Спілкування дітей з батьком у ті далекі часи були незабутніми сторінками в
їхньому житті.
Старший син — Володимир Федорович Римар (вже літня людина), поринаючи думкою крізь десятиліття у своє щасливе дитинство, коли батько був з дітьми, бачить перед собою живі картини...
Надвечір’я. За вікном заметіль. Лапатий
сніг затуляє вікно. А в кімнаті тепло і затишно. Батько садовить маленьких синів
на коліна. А старша дочка притулилася
до батькового плеча і не зводить з нього
великих задумливих очей. А батько все
розповідає й розповідає дітям казки, —
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Працював він у цьому навчальному закладі в дуже важкі для України роки
(1932—1933), роки голодомору. Село було
приречено на загибель. Щоб запобігти голоду серед селян і студентства, Федір Арсенійович використав підсобне господарство робітфаку. Це дало можливість
організувати триразове харчування для
студентів, викладачів робітфаку, а також
селян.
Свою долю Федір Арсенійович
зв’язав із Марією Андріївною Маруняк —
випускницею робітфаку. Була вона з роду
Маруняків — каменотесів, її батько —
Андрій — мав художній хист. Його пам’ятники славилися на всю округу. Був
сильним, кремезним.
Мати Марії — Тодося Іванівна — вдачі
ніжної, лагідної. Мала рідкісний дар народної цілительки, який передавався з
роду в рід. Батьки жили довго і щасливо.
Марія успадкувала від матері душевне ставлення до людини. Федір Арсенійович був старший за Марію на 6 років, але
ця маленька на зріст, худенька дівчина
стала йому до пари. І у найвідповідальніші моменти життя була помічницею, порадницею та вірною дружиною.
Їхнє подружнє життя було щасливим. У них народилося троє дітей, яких
батьки дуже любили. Батько був зразковим сім’янином, дбав про добробут родини, її матеріальний стан. Душевно ставився до дружини і дітей. Прагнув, щоб
вони жили у достатку і в радості. Його
син Володимир, згадуючи дитячі роки,
розповідав, як він їздив із батьком на
підводі ґрунтовою дорогою до слободи
німців-колоністів, до свого знайомого
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багато казок! Малеча розкрила ротики і
зачаровано слухає його розповідь про Котигорошка...
— Ох, ви мої котигорошки! — раптом
вигукує батько і підкидає малих під стелю. Регіт...

— Швидше ростіть. Будете батьковими помічниками!.. А ти вже доросла,
нівроку важкенька, — звертається Федір Арсенійович
до Валі й цілує русяву
голівку.
— І ми вже дорослі!.. І
ми... — вигукують маленькі си ни і під став ля ють
бать ко ві чер во ні щіч ки
для по ці лун ку. Бать ко
сміється і цілує їх.
— А зараз послухайте
про Кармалюка, — серйозно
каже він. Голос батька набирає сили. Маленькі слухачі завмерли, а п’ятирічний Володя раптом каже,
вказуючи на батька пальчиком: «Ти — Кармалюк!..»
І досі Володимир Федорович не може позбутися
відчуття, що тієї далекої
миті його батько, такий лагідний і ніжний, справді
перетворювався на народного месника — Кармалюка!
Як це було давно! І які
жахливі випробовування
постали на життєвому
шляху маленьких дітей у
роки лихоліття!..
У 1934 р. сталася подія, яка примусила Федора Арсенійовича залишити рідний край і поїхати на Донеччину. За розпорядженням наркомату освіти його було
переведено до Сталінської області Кос-
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період його директорства посада вчителя української мови не
комплектувалася. Проте навчальний план треба було виконувати. І він сам узявся викладати українську мову. Це
спричинило до звинувачення
його у націоналізмі.
На уроки української мови йшов, як на свято. Це були
уроки для душі. Скидав із себе тягар директорських обов’язків і справ і поринав у чудовий світ українського краю,
природи, співучої мови, класичної літератури. І ніби поверталися до нього юнацькі
роки і бачив він перед собою
Копія свідоцтва про смерть Ф.А.Римара
милу серцю Україну: ось затянтинівського району Олександро-Кали- плавні луки, чарівниця-річка і столітній
нівської середньої школи на посаду ди- явір. А на березі — розкішні кущі калини
ректора. Родина Ф.А.Римара одержала з червоними гронами. І як зачарований
там шкільну квартиру і прожила в ній читав ліричний вірш Т.Шевченка «Тече
три роки.
вода з-під явора»...
Осіннього холодного вечора сталося
Федір Арсенійович був переконаний,
неперебачене: 18 листопада 1937 р. до за- що батьківська мова — це частка рідного
тишної квартири директора школи, в народу. Кожне її слово — це не лише певякій лунали веселі дитячі голосі, увійшли не поняття, а живе відчуття дійсності. І
співробітники УНКВС, зробили обшук і коли нищиться мова — нищиться народ. І
заарештували господаря квартири — тому викладав українську мову, вважаюФ.А.Римара.
чи це своїм громадянським обов’язком.
За постановою «трійки» УНКВС у ДоПід час «хрущовської відлиги» син
нецькій області його було ув’язнено до Федора Арсенійовича — Володимир ФедоВТТ строком на 10 років. Ф.А.Римара зви- рович, знайомлячись зі справою свого
нуватили у проведенні контрреволюційної батька, дізнався, що його було заарештованаціоналістичної пропаганди, спрямованої но за наклепом двох шкільних учителів.
проти заходів партії та уряду.
Згодом один з наклепників виправдовувавЯк свідчать документи, звинуваченню ся тим, що його примусили це зробити. ІнФ.А.Римара сприяли такі обставини: на ший заплямував себе як колабораціоніст.
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Родину Федора Арсенійовича виселили зі шкільної квартири взимку на вулицю. Дружині його тоді було 27 років, а дітям: дочці Валі — 8 років, старшому сину
Володі — 5, а меншому — В’ячеславу 2 роки. Спочатку їх взяв до себе добрий чоловік, який не побоявся дати притулок родині «ворога народу», — завідуючий Костянтинівським міським відділом народної освіти Маруняк А.І. У січні 1938 р. Марія
Андріївна з дітьми поїхала до рідного села на Вінниччину, до своєї матері. Почалася боротьба за виживання, за матеріальне забезпечення дітей. Влаштуватися
на роботу за фахом агроному Марії Андріївні не вдалося, як члену родини «ворога народу». Хтось їй підказав здобути
професію трактористки. Вона так і зробила. І її взяли на цю важку нежіночу роботу, яка забирала останні сили. Вона
неодноразово діставала травми, працюючи на тракторі. Втім не кидала роботи і
знову йшла до трактора, бо треба було годувати голодних дітей. До того ж необхідно було, хоч зрідка, надсилати харчові посилки чоловікові, який відбував покарання в Усольтабі (м. Солікамськ
Пермської області). Федір Арсенійович
працював на лісосплаві, виконував дуже
важку і небезпечну роботу.
Федору Арсенійовичу надано було
право листування. Дякуючи за посилки,
які одержував від дружини, він просив її
написати до вищих інстанцій про перегляд його справи. Писав, що засуджений
безпідставно, за наклепом. Марія Андріївна багато надіслала листів до наркомату, прокуратури Союзу РСР, України,
наголошуючи на тому, що її чоловік поз-

бавлений волі незаконно. Треба було боротися за чесне ім’я чоловіка і зняти зі
своїх дітей тавро — родина «ворога народу». Адже виникли проблеми з навчанням у старшого сина. У 1951 р. його було відраховано з льотного військового
училища. Дочка не могла продовжувати
навчання на стаціонарі в університеті.
На листи Марії Андріївни не було
відповіді від вищих інстанцій. І лише напередодні Великої Вітчизняної війни
надійшла відповідь, що справу Ф.А.Римара буде переглянуто.
Жахлива війна перервала листування
двох близьких людей. А скільки було надій на зустріч, на щасливе життя в колі
родини, на те, що Федір Арсенійович скоро буде вільний і зможе разом із дружиною виховувати дітей...
Не судилося...
У довідці про реабілітацію читаємо:
«...Заарештований Костянтинівським
ГО НКВС 18 листопада 1937 р., відбуваючи
строк покарання в Усольтабі (м. Солікамськ Пермської області), помер 6 березня 1942 р. Перебував у місцях позбавлення волі 4 року, 3 місяця, 16 днів.
31 грудня 1959 р. Постановою Президії Сталінського обласного суду Постанова
Трійки УНКВС у Донецькій області від
20 грудня 1937 скасована, справу припинено за відсутністю складу злочину.
РИМАРА ФЕДОРА АРСЕНІЙОВИЧА
РЕАБІЛІТОВАНО».

Повідомлення про смерть Федора Арсенійовича Римара надійшло на запит
його сина В.Ф.Римара від 9.01.90 р.:

«Повідомляємо, що Римар Федір Арсенійович (1904 р. народження) помер
6.08.1942 р. внаслідок гемоколіту. Похова-

ний на кладовищі п. Синяєг Чердинського
району Пермської області. Точне місце поховання вcтановити не можна, оскільки
минуло багато років».

«У період окупації перебувала з родиною на тимчасово окупованій території в
селі Вила-Ярузькі, не працювала на німців.
З травня 1943 р. по березень 1944 р. брала
активну участь разом зі своїми дітьми, родичами чоловіка і моїми братом і сестрою у
підпільно-партизанському русі у Чернівецькому і Могилів-Подільському районах, у
підпільному райкомі партії й партизанському загоні ім. Молотова».

Це був період смертельної небезпеки
для цієї маленької сміливої жінки — господарки явочної квартири, — смертельна

Старший син Ф.А.Римара
Володимир (28 років, м. Фрунзе)

небезпека для неї особисто та її неповнолітніх дітей!..
Ішли роки. Марія Андріївна Римар
була нагороджена медаллю «За бойові
заслуги» Указом Президії Верховної Ради СРСР у 1968 р. Здоров’я було підірвано тяжким життям. Померла вона у
1976 р.
Її дочка, Валентина Федорівна
(1929 р. н.), закінчила історичний факультет Львівського державного університету. Працювала завучем Чернівецької
середньої школи. У 1975 році загинула в
автокатастрофі.
Молодший син Марії Андріївни, В’ячеслав Федорович (1935 р. н.), мав середню освіту, служив механіком на флоті,
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Виходячи з причини смерті, зазначеної у цьому документі, неважко здогадатися, що саме призвело до загибелі
Ф.А.Римара.
Як відомо, Федір Арсенійович працював на лісосплаві — дуже небезпечній
ділянці роботи політв’язнів, де ураження
органів черевної порожнини було цілком
ймовірною причиною загибелі людини.
Звідси — кровотеча у черевну порожнину,
втрата свідомості, смерть.
Федір Арсенійович — людина великого фізичного загартування — загинув від
нещасного випадку на лісосплаві: його
було травмовано у черевну порожнину.
Як зазначається в медичній літературі:
«Причиною утворення гематом є розрив
кровоносних судин під час травми».
Тяжкі випробовування випали на долю Марії Андріївни під час Великої Вітчизняної війни. Як писала вона у своїй
Скарзі до Прокурора Української СРСР
від 23 серпня 1959 р.:
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Володимир Федорович Римар
(син Римара Ф.А.)

працював водієм великовантажних автомобілів на далеких рейсах, потім — підприємцем. Живе у Росії.
Старший син Володимир Федорович
закінчив політехнічний інститут (працював і одночасно навчався). Здобув учений
ступінь кандидата економічних наук. У
нього понад півстолітній трудовий стаж.
16 років працював начальником Управління міністерства торгівлі України, а
також — 16 років директором Спеціаль-

них навчальних закладів. Обіймав інші
високі посади. Уряд нагородив його трьома орденами, медалями, почесними грамотами.
Володимир Федорович і тепер «при
ділі» — опікує своїх бойових товаришів.
Він заступник голови Комісії у справах
колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни при Верховній Раді України.
У нього хороша сім’я: син вчений,
дружина.
Минуло вже 60 років відтоді, як трагічно загинув його батько, але і досі болить душа у сина:
«Немає прощення катам за кургани,
що виросли на братських могилах без
імен похованих невинних жертв. Кургани розмились і над ними не чути дзвонів
людської жалоби.
Я ніби наяву відчуваю біль патріотів
серед нестерпних морозів, голоду, відчаю, поневірянь, смерті»...
Втім над світом кожного ранку
сходить сонце. Вирує життя. І слід жити
далі.
Матеріал підготував
Володимир Федорович Римар,
член Київського товариства
політв’язнів та жертв
репресій з 2003 р.

М.К.Різниченко
23 листи із заслання
до дружини Олександри та дочки Тані
з м. Яренська Архангельської області,
Комі АРСР, п/в Межог, п/с 219.
Північзалізничтабір
(1939—1941)
Передмова та коментарі до листів
Тетяни Миколаївни Різниченко
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Микола Кирилович Різниченко народився у 1899 р. у с. Федорівці Київської
області, в родині службовця.
Його батько — Кирило Панасович Різниченко — був статечний чоловік, високий на зріст, серйозний, грамотний, його
всі поважали. Одружився з мініатюрною,
гарненькою, ще зовсім молодою дівчиною
з інтелігентної сім’ї — Ганною Трохимівною, коли їй пішов сімнадцятий рік. Кирило Панасович був старший за Ганночку
на 25 років. Втім подружжя було щасливим. У них була велика родина: п’ятеро
синів і троє дочок.
Після народження третьої дитини
(це був Микола) родина переїхала до Новоархангельська, в маєток матері Ганни
Трохимівни — Марії Миколаївни. Цей
маєток дістався їй у спадщину від другого чоловіка — санкт-петербурзького дворянина.
Маєток був у мальовничій місцевості,
на березі тихої річки Синюхи. Навколо
будинку великий парк з алеями. Колишній хазяїн маєтку мав багату бібліотеку.
Книжками з цієї бібліотеки особливо цікавився Микола. Заховається у гущавині
парку та читає цікавий твір — не чує, як
кличуть його. Або залізе на дерево з
книжкою у руці, сидить там, читає її аж
до вечора, поки не замерехтять зорі на
небі. А було й таке: сховається на горищі
будинку, сяде біля зачиненого віконницями вікна, піднесе книжку до щілини, з
якої падає промінець світла на сторінку,

Микола Кирилович Різниченко із
дружиною Олександрою Сергіївною та
дочкою Танею (1929 р. м. Київ)

і читає. Так і зіпсував собі очі, змолоду
носив окуляри...
Дуже любив Микола читати — читав
все, що потрапляло до рук. Хотів все
знати. Вчитися поїхав до Катеринославу, закінчив реальне училище та на початку 20-х рр. подався до Києва — вчитися далі.
Вступив до Київського індустріального інституту та ходив на лекції, як на
свято. Вчився з великою охотою. Був одним із найкращих студентів інституту.

Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

Незважаючи на великі матеріальні титуту та чесну, принципову людину витруднощі, був усім задоволений, бо жив сунули на профспілкову роботу. Йому додуховним життям. Не мав у Києві ані ручили одну з найвідповідальніших діляродичів, ані матеріальної підтримки, нок роботи — розподіляти пайки хліба сежив, де доведеться, але мав добрі розумо- ред студентів. Для тогочасного студента
ві здібності.
харчовий пайок мав життєво необхідне
Одного разу, коли приїхала з Новоар- значення.
хангельська до Києва сестра Миколи ВіЯк пізніше згадувала його дружина —
ра з вузликом харчів братові, вона зляка- Олександра Сергіївна, Микола у той голася: Микола ходив на лекції босим!
лодний час приносив їй на побачення за— До храму науки босим?! — бідкала- мість квітів — крихти хліба, що залишалися вона.
ся на розподільному столі профкому. Ні— У нас багато студентів ходить на коли ні в чому молодий активіст не зрадив
лекції босими, — спокійно сказав Мико- довіри людей, які обрали його на цю відповідальну роботу. Щоб уявити собі, в чола. — Час такий.
Віра — на базар, продала шматок са- му полягала тоді профспілкова робота,
ла, який привезла братові, і купила йому треба нагадати, що студенти навчалися у
благеньке взуття.
надзвичайно складних побутових і акаде— Тепер ти справжній студент, — ска- мічних умовах: лекції слухали у холодних
зала вона з гордістю, оглядаючи свого приміщеннях, обладнання лабораторій буулюбленця у черевиках.
ло застарілим, молодь голодувала, не було
Микола лише посміхався. Вдачі він був веселої. Завжди жвавий, дотепний. У компанії друзів
— перший заводій. Був всебічно обдарованою людиною: не лише вирізнявся
серед студентів у навчанні, а й організував художню самодіяльність в інституті, брав участь у театральних виставах, добре
грав на трубі, володів рідкісним даром — «художнім
свистом» (умів висвистувати арії з оперет).
Миколу Різниченка
Довідка про реабілітацію М.К.Різниченка
як кращого студента інс-
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пристойного одягу, взуття, підручників, зошитів. Врегулювати ці важливі питання намагалися студентські профспілки. Микола Кирилович був учнем всесвітньо відомого вченого в галузі мостобудування — Є.О.Патона. Після закінчення інституту Є.О.Патон запропонував своєму
перспективному учню аспірантуру, шлях
до фундаментальної науки.
Втім учень відмовився від привабливої пропозиції свого іменитого вчителя,
адже він хотів сам, за своїми проектами,
будувати мости та бачити на власні очі,
як його творчі задуми втілюються в життя. Це була його найзаповітніша мрія. І
вона здійснилася.
Микола Кирилович — спеціаліст із
мостобудування високого класу. Він не
лише любив свою професію — він жив
нею. Ще у молоді роки, на початку свого
професійного шляху, він побудував два
залізничних мости через Дніпро, біля Києва. Це було у 20-ті рр. минулого століття. Його міст (побудований на початку
30-х рр.) поєднав два береги річки Рось,
біля Корсуня-Шевченківського, на основній залізничній магістралі, що зв’язував
Південь України з Північчю. Він був керівником будівництва моста через річку
Дністер на кордоні з Румунією. Він побудував ще багато мостів.
М.К.Різниченко був не лише видатним спеціалістом, а й людиною щедрого
серця, глибоко розумів складні життєві
ситуації, був сміливим і рішучим.
У 1933 р., під час голодомору в Україні, коли цілі сім’ї вмирали від голоду,
розпухлі люди лежали скрізь на дорогах,
він зробив усе, що міг, для голодуючих.

Знаючи добре серце начальника будівництва моста через річку Рось, у той
страшний рік хворі, голодні люди з
останніх сил, з останньою надією йшли
до нього по допомогу, просили дати їм
роботу.
Ясна річ, він не міг забезпечити роботою всіх цих людей. І тоді, ризикуючи посадою, благополуччям своєї родини, він
«підпільно» організував у робітничій
їдальні обіди для селян навколишніх сіл —
вмираючих від голоду. І завдяки цьому
врятував багато людей від голодної смерті.
Це були мешканці таких сіл — Деренківці,
Пилипівці, Вільхівчик, Нетеребки...
Не було тоді людини, яка б не знала,
хто такий Микола Кирилович Різниченко. Всі його дуже поважали та ставилися
до нього, як до рідного.
Йшли роки... Одного разу Миколу Кириловича терміново викликали з відрядження до Управління залізничних шляхів
України. Коли мій батько пізно ввечорі
повернувся додому, я чула, як він тихо
сказав мамі, що йому запропонували їхати на Північ будувати мости — їхати із
сім’єю на довгий строк. Говорили мої
батьки довго, але я розбирала лише окремі слова: «Таніне навчання... Глухомань.»
Батько відмовився їхати на Північ
будувати там мости...
Через кілька днів Миколу Кириловича знову викликали до Управління. Коли
того разу батько прощався зі мною та мамою, він раптом сказав: «Тепер час такий
неспокійний. Зникають люди: то одну
взяли, то іншу хорошу людину...». Він
дуже сердечно попрощався з нами та сказав, що обідати буде вдома. Але його
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Лист О.С.Різниченко до Верховного суду СРСР
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Копія листа Служби безпеки України
до Т.М.Різниченко

рука вже ніколи не торкнулася
дверей нашої кімнати...
16 березня 1938 р. М.К.Різниченка було заарештовано Дорожньо-транспортним відділом Управління Держбезпеки НКДБ СРСР. А
23 грудня 1939 р. він був безпідставно засуджений (ст. 54-6; 54-11
КК УРСР) на 5 років позбавлення
волі. Він перебував у Лук’янівській в’язниці 1 рік і 9 місяців!
Витримав усі знущання, тортури,
але не пішов проти своєї совісті...
Його скарги до вищих інстанцій
залишилися без відповіді.
Мама майже два роки носила
батькові передачі до Лук’янівської
в’язниці. Годинами стояла в довгій
черзі до віконечка, де приймали
передачі репресованим, і весь час
була ніби під дамокловим мечем —
а раптом не приймуть передачу?
Раптом... розстріляли?!
Одного разу мамі дозволили
побачитися з чоловіком у Лук’янівській в’язниці і вона взяла мене з собою. Пам’ятаю кімнату за
ґратами. Відчинилися двері та до
кімнати увійшов якийсь чоловік.
Він швидко підійшов до нас, я —
відсахнулася...
— Таню, не бійся, — тихо сказала мама. — Це ж тато.
— Добрий день, Танюшо. Це
я! — почула рідний голос. — Щоправда, не поголений і не одягнений, як звичайно.
Я кинулася до нього: «Тату!
Таточку!..».

У той час батько був дуже хворий
через перебування в Лук’янівській в’язниці, де він спав на цементній підлозі. У
нього розпочався туберкульоз лімфатичних залоз. І ця тяжкохвора людина у
віддаленому регіоні Радянського Союзу
будувала мости! Він встиг побудувати два
залізничних мости через річку Вичегду
та два через Печору.
Помер 4 жовтня 1942 р. у с. Ухті Ухтинського району Комі АРСР.
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Моя маленька рука вільно пройшла
крізь ґрати; а батько притиснувся до неї
своєю колючою щокою і так ласкаво подивився на мене.
Побачення з батьком дуже скоро закінчилося, і ми з мамою пішли додому.
Але у мене в пам’яті назавжди залишився образ цієї незнайомої та водночас такої
рідної людини, там — у жахливій Лук’янівській в’язниці.
Пам’ятаю, як через кілька днів після
арешту батька до нас прийшли з обшуком співробітники НКВС, а також двірник і сусід.
Перше запитання до мами було:
«Зброя є?»
— Яка зброя? — не зрозуміла мама.
Один із співробітників НКВС швидко
підняв кришку дивана та почав нервово
перебирати речі. Раптом в його руці опинилося щось довге, загорнуте у тканину.
— А Ви питаєте: «Яка зброя?!» — вигукнув він.
Обличчя його було червоне. Він гарячково розгортав тканину. Всі з цікавістю дивилися на нього. Несподівано засміялася мама:
— Та яка ж це зброя! ...Це китайська
парасолька!
І справді, це була біла шовкова парасолька, ручка якої оздоблена гілочкою
червоних вишень...
На цьому обшук закінчився.
М.К.Різниченка було заслано до Комі
АРСР, де треба було будувати мости через північні річки, прокладати залізницю
крізь тайгу. Там дуже потрібні були такі
спеціалісти, як мій батько, — дармова
сила!
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М.К.Різниченко реабілітований 24
вересня 1957 р. Військовим Трибуналом
Київського військового округу.
Від батька залишилася часточка його
душі, часточка його життя — 23 листи, до
яких ми з мамою ставилися як до священної реліквії та тримали біля серця.
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Як правило, це маленькі шматочки
паперу, пожовклого і шкарубкого, на
якому написані дрібні літери, виведені
нетвердою рукою, без закінчення слів,
ком і крапок. Ці сторіночки свідчать про
велике хвилювання людини, якій доля
несподівано дала можливість спілкування з рідними з далекого дому. І людина
поспішала, поривалася душею до них,
своїх близьких...
Скільки листів писали в’язні до рідних, і скільки ті одержали листів від
них? Мабуть, незначний відсоток. Та й
ті, що доходили до адресатів на волі, були надто лаконічні.
Люди за ґратами не могли писати
відверто про жахливі умови життя та
праці. Не могли та не хотіли робити боляче своїм близьким.
Часом у цих листах можна було прочитати: «Я живий і здоровий... А як ви?
Як діти та старенькі батьки?».
Просили дати звісточку про себе. Просили надіслати сухарів, «якщо можете».
Дуже рідко траплялися висловлювання, які не можна назвати інакше, як крик
душі: «Допоможіть мені вирватися звідціля... Можу не витримати...». Це були листи, які не проходили цензуру.
Люди на волі, прочитавши листи із
заслання, знищували їх, бо боялися репресій, боялися потрапити за ґрати.

І тому так мало залишилося листів
від репресованих в їхніх родинах.
Моя мама дуже берегла кожний батьків лист, який читала та перечитувала
разом зі мною. І хоча листи доходили до
нас офіційно, легально (поштою), ці
клаптики паперу, написані батьковою рукою там, на засланні, здавалися нам частиною того «заґратного» життя і тому небезпечними.
Ми одержали 23 листи від батька. Це
був наш духовний скарб, і ми пронесли
його крізь роки жахливої війни. Голодні
та холодні, зігрівали біля цього родинного вогнища свої душі.
Сьогодні ми маємо можливість надрукувати їх, щоб наступні покоління знали,
як жили та чим жили люди, безпідставно
заслані у далекі краї.
Листи із Комі АРСР мого батька —
Миколи Кириловича Різниченка — красномовно свідчать про це. В них розкривається духовний світ людини, чесної та
порядної, яка була незаконно репресована, кинута у кам’яний мішок в’язниці, а
потім тяжкохвора будувала гігантські
споруди — мости через північні річки,
щоб «з а с л у ж и т и » (?!) повернення до
рідної України, до Києва, до своєї сім’ї —
на волю!..
Перша серед батькових листів — поштова картка.

м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 20 м, від 2 грудня 1939 р.
Поштова листівка.
М.К.Різниченко до дружини — О.С.Різниченко.

Уважний читач не може не звернути увагу на те, що ця листівка, написана від 2 грудня,
є відповіддю на листівку дружини, надіслану ще від 21 листопада. Крім того: від дочки Микола Кирилович одержав «фотокартку та вірш», про що мова йшла, очевидно, раніше. Отже, листування між Миколою Кириловичем і членами його родини розпочалося раніше. Коли раніше? — ми не знаємо. Але цей факт сам по собі — суттєвий.
Виникає запитання: коли М.К.Різниченка було заслано до Північзалізничтабору Комі АРСР?
Щоб відповісти на це запитання, беремо до рук документ Служби безпеки України від 26 травня
1992 р. за № Р-7 (надісланий дочці М.К.Різниченко — Тетяні Миколаївні). Там зазначається:
«23 грудня І939 р. Різниченко М.К. особливою нарадою при НКВС СРСР був необгрунтовано засуджений за ст. 54-6, 54-11 КК УРСР до 5 років позбавлення волі за участь в «...польській шпигунсько-диверсійній організації та антирадянську діяльність».
Звернімо увагу на дату — засуджений від 23 грудня 1939 р., а перебував у Північзалізничтаборі Комі АРСР ще у листопаді 1939 р. (виходячи з цього листа), а може, й раніше. Адже листування між Миколою Кириловичем та його рідними на той час уже було стабільним.
З цього виходить, що М.К.Різниченка було заслано до табору раніше вироку — вирок
прийшов, коли ця людина була у таборі принаймні більше місяця.
Коли мама їздила до батька у 1940 р. до Межога, він розповів їй таку історію: табірне начальство запитало його, чому він прибув без відповідних документів, за якою статтею засуджений? Микола Кирилович на це нічого не міг відповісти, бо й сам не знав.
— Але я маю щось написати, — сказав начальник. — Що мені написати?.. Ну, напишу, що
Ви — польський шпигун. — Пишіть, що хочете. Тепер мені все одно, — відповів батько.
2
Марочка — Марія Сергіївна Новікова, старша сестра Олександри Сергіївни.
3
Мама — Ганна Трохимівна Різниченко, мати Миколи Кириловича.
4
Залози — йдеться про лімфатичні шийні залози.
1
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Відповідаю на листівку, яку ти надіслала мені від 21 листопада (1939). Одержав
її сьогодні — 2 грудня 1. Тепер моя адреса: м. Яренськ Архангельської області, п/в Межог, п/с 219/4.
Учора надіслав листа Тані, одержав від неї фотокартку та вірш. Не хворів. Вчора
у листі до Тані написав і тобі...
Так, тверезо розсудивши, там і розуміти немає чого. Просто у тому листі до тебе
відбито мій тимчасовий, вимушений, неврівноважений, ідіоітський стан.
Цілую міцно-міцно тебе, Таню, Марочку2, маму3.
Коля.
Р. S. Найменше я думав про залози 4. Нехай їм біс; вони мені набридли. Не пиши
мені про них, не питай — що буде, те й буде… Журавлина з’явиться навесні, але після зими вона без вітамінів.
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м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/м,
від 6 червня 1940 р.
Поштова листівка.
М.К.Різниченко до дружини та дочки.
Дорогі мої Шуро і Танюша!
Живий, здоровий. У мене — новина: вчора 5 червня, нарешті, надійшла перша ваша посилка. Півроку мене розшукувала, але знайшла. Все є, як написано у твоєму
листі. Все збереглося, не зіпсувалося. Сало лише пожовкло, але від цього воно тільки
смачніше.
Отже, всі три посилки одержав, гроші твої — 60 карбованців — одержав. Залишилося одержати лише з Лук’янівки.
До сьогодні чекав твого приїзду, а тепер вже не чекаю, тому що, маючи відпустку
строком 14 днів, пізніше ніж 6 не можна, а на службу запізнюватися не слід. Одержав протягом дня три ваші листівки і на три відповів.
Мене призначено на будівництво великого моста в Межозі, отже, буду тут до
весни.
Привіт маріупольцям 1.

1
Маріупольці — близькі родичі Олександри Сергіївни, які жили у Маріуполі Донецької
області.

м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219 м,
від 8 червня 1940 р.
М.К.Різниченко до дружини.
(Немає початку листа)
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...міст1, не набагато менший за київський, повинні побудувати протягом кількох
місяців. Роботи багато. Сплю 5—6 годин на добу. Пробуду в Межозі до квітня 1941 р.
Надішли книжку з питань кесонних робіт (Платонова або іншу, яку знайдеш у магазині), купи мені технічний довідник для інженерів (щоб окремо були мости). Є книжка Френкеля... Надішли мені Тимошенка «Опір матеріалів», вона є у мене вдома. Гроші я тобі надішлю, за газети дякую, одержав усі.
Шурьончику, надішли ще раз доручення на облігації, це дуже складна справа.
Надішли мені список, яка технічна література з питань мостобудування є зараз у
продажу, я підберу, що мені потрібно. На роботі я вже о п’ятій ранку, а повертаюся,
як коли, іноді о десятій годині, часто о дванадцятій.
Працювати треба... МОЖЕ СКОРІШЕ ПОБАЧУСЯ З ВАМИ.
Чекаю листів. Дивлюся на фотокартку: цілую твої сумні очі та Таніни веселі
губки.
Цілую Мару, цілую маріупольців, маму, Віру, Мусю, племінників і племінниць.
Привіт Риті, Ніні Івановій.
Трохи втомився. Кінчаю. Лягаю спати.
Бувайте здорові та бережіть себе.
Коля.
8 червня 1940 р.
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Міст... — Див. лист від 6 червня 1940 р.: «Мене призначено на будівництво великого
моста в Межозі. Отже, буду тут до весни»!
1
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м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/м,
липень 1940 р.
М.К.Різниченко до дружини та дочки.
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Дорога моя Шуронька, дорога моя донечко!
Зараз я у полоні переживань, спогадів. День сьогодні у мене надзвичайний, пам’ятний — нарешті одержав твою та Таніну фотографії. Серце защемило, здалося, що
ви живі увійшли до мене в кімнату, коли раптово з листа випала листівка. Ось тепер
слухайте по порядку, прошу лише не переривати. Повернувся я додому пізно, мабуть,
о годині десятій, а мій сусід по кімнаті, чоловік Тамари Олександрівни, спокійно лежачи на ліжку, виймає одну листівку та передає мені. Дивлюся, листівка адресована
на Коряжму, — це була та, яку ти написала 10 травня перед тим, як вислати другу посилку (я її одержав так само як і першу і третю), про що писав уже тобі. До речі, вітамінів більше не присилай, не можу їх приймати (та й вони зараз мені не потрібні за
станом здоров’я)...
Слухай далі... Передає мій сусід по кімнаті лист і каже: «Розберись, кому цей
лист». Дивлюся — мені! Це лист із фотографією — лист, датований 20 червня, — великий, довгий, хороший лист. З нього я, нарешті, і дізнався, де ти працюєш, ким і як
живеш.
Подумав, що вже всі листи одержав, а він, пройда, виймає третій лист. Це лист
дорогої Танюші (від 30 червня) з санаторію, з твоєю допискою. Я розгубився, а він
мовчки виймає ще дві листівки (від 7 і 25 червня). Отже, в один день — 5 листів! Ти
розумієш, як це називається! Так що, коли ви пишете, то це не даремно, хоч і з великим запізненням, листи я одержую та читаю, врешті-решт.
(Немає закінчення листа)

м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/м,
від 25 липня 1940 р.
М.К.Різниченко до дочки.

Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

Добрий день, донечко!
Пізно я відповідаю на твого листа. Відповідь була написана, але я затримав відсилку листа, бажаючи надіслати його, як тільки одержу від вас наступного листа. Минув місяць, а листів все немає і немає. Я хвилююся, не знаючи причини відсутності
листів.
Я мамі писав, що дозвіл на її приїзд вже маю (до 5-ти діб). На побачення люди
приїздять і з Києва теж, але їхати важко, довго, дорого, і мамі, зв’язаній з роботою,
все це треба зважити, врахувати до дрібниць всі можливості, щоб потім не жалкувати. Я писав, що одержав дві посилки, отже, не надійшла найперша, що ж, і те добре.
Писав я, що одержав і гроші по двох маленьких переказах — всього 60 карбованців. Писав, що одержав листа з Маріуполя; а ви щось не пишете.
У Межозі я, може, буду до весни, але цілком можливо, що через місяць, два рушу на північ, тому що тут в основному роботи за моєю спеціальністю закінчуються.
Ти, звичайно, іспити витримала, і я вітаю тебе, мою дорогу! Я здоровий, став міцнішим, сподіваюсь і дуже бажаю бачити маму і тебе.
Місця тут, дочко, не погані. Комі АРСР — багатий край із великим майбутнім.
Клімат континентальний, взимку морози люті й тривалі, але зима переноситься легко — зима здорова. Літо спекотне, природа буйна, тайга густа, поля, луки завжди свіжозелені, таких у нас в Україні в липні не побачиш... Ночі білі, тобто наприкінці
травня, в червні і майже протягом всього липня ночей немає. Тільки сонце закотилося, як вже піднялося. Немає межі між вечірньою і вранішньою зорею. Повітря чисте
та прозоре.
Багато комарів, мошкари, оскільки місця навкруги болотисті, але болота не гнилі і тому для здоров’я не дуже шкідливі. Багато журавлини, суниці, брусниці та
інших ягід. А от фруктів немає — не встигають визрівати, а головне — холодна зима:
дерева не витримують сильних морозів. Жити тут можна, але працювати треба багато. Я дуже зрадів, коли одержав листа з Маріуполя. Надіслали листа за старою адресою на К. (Коряжму?) Звідти переслали сюди, написали всі, хто вмів писати. Маріупольське наше життя пронеслося перед очима, ніби я його побачив знову на власні
очі, коли читав листа. Морем запахло, дихнуло спекою, відчув запах бабусиних квітів, почув дитячі й твій голоси — душа сумує. Кінчаю.
Цілую міцно маму і тебе.
Пишіть обов’язково.
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Поцілуй мою маму, Віру1 з дітьми, Мусю2 з дітьми.
Де Мара? Чому не написала жодного рядочка?
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Ваш Коля.
Надішли мамину та свою фотокартки. У грошах я не маю потреби, заробляю для
себе достатньо.
Надішли мені ремінь підперізуватися: здається, є у мене старий вдома; 1/4 фунта
чаю натурального та 0,5 кг кави київської.
Завтра їду у відрядження. Двічі надсилав доручення, але ви все не одержуєте.
Щирі вітання Риті3; дякую за цигарки.
Бачити маму хочу, але не хочу, щоб вона набідкалася у дорозі.
Цілую міцно.
(Далі приписка олівцем):
Зараз їду на пароплаві у відрядження у службових справах4, повернуся до 1 серпня. Щойно одержав мамину листівку, яка потрапила до мене через півтора місяця. На
листівку відповідаю листівкою.
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Віра — старша сестра М.К.Різниченка.
Муся — Марія Кирилівна — молодша сестра М.К.Різниченка.
3
Рита — Маргарита Альфредівна Корн-Соколова, сусідка у Києві (вул. Чкалова, буд. № 60,
кв. 4).
4
Відрядження — батько розповідав мамі, що їздив у відрядження, навіть до Москви, сам;
лише попереджали його, щоб до Києва не заїздив. Ось такий він був «небезпечний
злочинець»!!!
1
2

м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/м,
від 17 серпня 1940 р.

Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

Таню!
Добрий день моя славна дочко!
Передусім дуже дякую тобі за твій подарунок — твої вірші. Вони справили на мене дуже сильне враження. У тебе виробляється хороший стиль; а хороші теми підкаже життя. Якщо й надалі будеш з усією серйозністю розвивати свої здібності у цьому
напрямку, гадаю, що не розчаруєшся, а бути грамотною культурною людиною — це дуже цінно та необхідно. Знання літератури — основна ланка у ланцюгу удосконалення
духовного світу людини. Володіти пером не кожному вдається. Відважуйся, моя донечко! Слідкуватиму за твоїми успіхами та твоїм розвитком.
Спасибі за фотографії. Тепер ти у мене в трьох ракурсах, і всі мені подобаються.
Ти не можеш собі уявити, який я був радий і щасливий побачити та пожити з мамою кілька днів, нібито ми і не розлучалися ніколи, та як тяжко зараз знову розлучатися!.. Живу надією, що скоро будемо разом, не буде ані горя, ані самотності, а буде дружня родина, робота і хороше життя.
Пиши, донечко, надсилай свої вірші. Я радий кожному твоєму слову та слідкую
за твоїми зростанням і розвитком.
Цілую міцно.
За мамою слідкуй — вона у нас тоненька — необхідно слідкувати, як вона харчується. Врахуй цю обставину.
Твій тато Коля.
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м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/м,
від 19 серпня 1940 р.
М.К.Різниченко до О.С.Різниченко.
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...Як важко відірватися від того усвідомлення та відчуття, що ти була...
Пароплав плив униз по річці поволі, але так невблаганно збільшував відстань між
нами; а я, безпорадний, одинокий, не міг довго зійти з місця, все ввижалися твоє зажурене обличчя, очі, повні сліз, твоя тужлива посмішка та біла хусточка, яка маячила з пароплава, як крила пташки-мандрівниці, що летіла від мене.
Тяжкі, свинцеві сльози застилали тоді, застилають і зараз очі. Дуже важко розлучатися з дорогою, коханою, рідною людиною!.. Немає спокою, рівноваги. Всі ці дні
якісь спустошення, розгубленість і туга, туга...
Ти, радість моя, поїхала пароплавом «Т.Г.Шевченко» — повернувся додому і весь
вечір був під впливом українських музики та співів, що передавали з Києва. Весь день
був якийсь співзвучний, але сумний...
Коли я пишу, ти, як я гадаю, вже у Кірові й у тебе дорожніх клопотів більше, ніж
треба. У мене клопоту на роботі дуже багато, але абстрагуватися думкою — немає бажання і неможливо. Бачити, чути тебе, як це багато значить, як це дорого!
Ти трохи образилася на мене, коли я пожартував, необережно торкнувшись твого
здоров’я... Пробач мені це. Я зараз картаю себе за той недоречний жарт. Мені зараз
боляче, що за таку недовгу нашу зустріч, я, того не бажаючи, викликав, можливо,
тінь туги й образи у твоїх очах і твоєму серці.
Спека у нас така сама, що ти залишила. Вчора багато ходив, багато працював на
сонці, напік голову, і під вечір вона розболілася не на жарт. Ніч проспав, все минуло.
Як тобі їхати у поїзді в таку спеку!
Робота моя йде вперед, але не так швидко, як хотілося б, втім просувається. Днями переїжджаю на лівий берег. Харчуюся цілком задовільно. Будь, Шуронько, дужедуже уважна до себе у своїй роботі. Думай про здоров’я та бережи сили.
Я зараз занурився з головою у свою складну роботу і гадаю, що це добре для мене,
для мого стану і, можливо, для нашого майбутнього. Кожного вечора, повертаючись з
роботи, виймаю твою, Таніну та мамину фотографії і не можу відірватися, дивлячись на
вас, розмовляю з вами, і це трохи мене заспокоює.
Скоро холодна осінь, закінчується літо. Коли ж буде наша наступна зустріч?
Цілую тебе міцно-міцно. Не можу ні на чому зосередити увагу.
Поцілуй Танюшу. Поцілуй мамусю. Бажаю їй здоров’я, хай буде спокійна та впевнено чекає нашої зустрічі. Всім привіт.
Цілую міцно дорогу Мару.

Завтра напишу листа Танюші, а післязавтра — мамусі, а кому потім, повідомлю в
Танюшинім листі.
Будь здорова. Бережи себе. Залози починаю лікувати.
Твій Коля.
19 серпня 1940 р. Межог, тобі знайомий.

Минуло багато років, я вже не пам’ятаю, що тоді розповідала мама, коли повернулася з далекої поїздки до Межога. Але досі у моїй пам’яті один вражаючий факт.
Напередодні, як мама збиралася їхати до батька, їй наснився сон: йде вона вздовж берега великої річки до якогось селища і нема кого запитати, де та адреса, куди вона
приїхала. Як знайти їй цей будинок? Далі вулиці, будинки, паркани, дерева, провулки, повороти... Йде вона, йде, раптом зупинилася і прокинулася.
— До чого мені наснився цей сон? — прокинувшись, подумала вона. А потім забула, що снилось. Були дорожні клопоти. Чи ж до того сна діло?..
Але, як не дивно, цей сон вона не лише згадала, а й став він їй у пригоді, коли
ступила на берег Вичегди й опинилася перед незнайомим поселенням. Нікого не було,
хто б ішов їй назустріч, щоб запитати, де потрібний їй будинок, і вона пішла вперед.
Але що це? Знайома місцевість: де вона все це бачила? Вулиці, провулки, довгі паркани, ось примітне деревце. Ліворуч треба повернути, — подумала вона (хоча можна
було йти праворуч).
— Стій! — сказав їй внутрішній голос. — Ти прийшла!
Мама дивилася на все це, і тільки одна думка була у неї: — Де ж я все це бачила?!
І раптом прозріла — бачила уві сні! Там, вдома, у Києві!.. Так вона знайшла
батька...
Минали роки. Давно вже батька не було з нами — не було на світі. Але образ його
продовжував жити у наших серцях.
Пам’ятаю, як на схилі маминого життя (їй тоді виповнилося 93 роки), одного
погожого травневого дня мама, вже дуже слабенька, сиділа на дивані. Я сіла поруч,
обійняла її та попросила, щоб вона розповіла мені про батька. Мама ніби прокинулась: очі її заблищали, на щоках з’явився легкий рум’янець. Я заздалегідь приготувала папір та ручку і почала за нею записувати. Її оповідь я назвала «Мамині спогади про батька».

Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

(Далі приписка почерком О.С.Різниченко):
«Два листи від Миколи Кириловича були додані до його справи у воєнній прокуратурі. В одному він писав, що скарга з в’язниці не була відправлена.
У другому пише: «Не сумуй — ми ще поживемо, не може ж бути такого, щоб людина так ні за що страждала!».
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Зазначу, що я не спрямовувала її думку в певному напрямку — вона сама обрала
тему. І почала розповідати про події далекого минулого, як їхала вона до батька на
заслання...
«Їхала я до нього два тижні. Спочатку поїздом, а потім пливла пароплавом... Допомагали мені зібратися у ту далеку подорож Віра, Муся та Ганна Трохимівна. Дуже
важкий був саквояж: накидала в нього багато харчів (ковбас тощо)...
— О-го-го, Шуронько, ти — багачка! — скрикнув батько, коли побачив цю валізу.
Северин (його сусід по кімнаті) схопив цю валізу і давай відкривати її, не спитавши дозволу. Відкрив і почав витягати харчі.
Протягом десяти днів жила у тата, харчувалася вдома, всухом’ятку. Іноді батько
приносив мені борщ з їдальні у баночці...
Коля хотів, щоб я затрималася довше... Називав мене так ніжно: «Шуронька...».
З Межога до Котласа пливла пароплавом. З Котласа до Києва — поїздом — через
Москву.
Коли була у Колі, то ходила до лісу. Жив він вільно. Начальство ставилося до
нього добре, їздив у відрядження самостійно — йому дуже довіряли.
Межог — це містечко. Коля будував там великий міст.
— Я ув’язнений; а мені дають завдання, як вільному. Вони знають, що мене
несправедливо заарештували, — говорив батько.
Він був відомий інженер. Його всі любили, поважали, був хороший товариш. Люди знали, що він незаконно заарештований. Ніякої справи не було!
Жив не в таборі, а в окремій кімнаті. Навіть поставив радіо.
Перед моїм від’їздом до Києва дуже мене просив, щоб я наступного року приїхала до нього з тобою.
— Привези мені Танюшу... — благав.
Коля був талановитою людиною, гідною поваги. Мав великий авторитет — був ініціатором побудови мостів нової конструкції... Я поїхала, а він залишився з надією, що
ми обов’язково зустрінемося наступного року. Дуже надіявся... Був упевнений, що
скоро повернеться додому, до нас, і ми заживемо щасливо1, — стиха промовила мама.
Ні, вона не заплакала. Але зразу стала якоюсь маленькою, сухенькою та похилилася на мене. Я пригорнула її до себе, і ми разом дивилися у те далеке трагічне минуле, поволі перегортаючи його сторінки...

1

Записано зі слів О.С.Різниченко за 4 місяці до її смерті — 7 травня 1987 р.

Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/4.
М.К.Різниченко — дружині.
Поштова листівка,
від 2 вересня 1940 р.
Дорога Шуро!

Коля.
Щойно одержав твого листівку з Котласу.
Цілую міцно.
Коля.

Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

Сьогодні 2 вересня, ти поїхала 17 серпня, а я від тебе ще не одержав жодної звісточки. Знаю, що ти написала, отже, треба терпіти, і, мабуть, 2 жовтня одержу твою
листівку з Котласа. Живу я вже на мосту. Роботи багато, але дуже тужно й одиноко.
Пиши, будь ласка. Я здоровий. Як твої справи? Як Таня? Сьогодні вона в школі. І маріупольці не пишуть. Мабуть, вже одержали мого листа.
Поцілуй маму, Таню.
Всім — вітання.
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м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/4.
М.К.Різниченко — до дружини,
від 13 вересня 1940 р.
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Дорога, славна Шурочко!
Сьогодні одержав зразу три твої листівки: з Кірова, Горького, Москви. Перед цим
одержав котлаську листівку. Позавчора одержав бандероль — дві книжки. Отже, я
знаю, що ти вже у Києві, і тому дуже радий!
Твої дорожні листівки свідчать про те, що ти дуже втомилася від такої складної
подорожі. Ти, бідолага, мало здоров’я придбала за цю відпустку. І все заради мене.
Московська листівка дає надію на нашу наступну зустріч, але як все це буде нескоро,
а так хочеться, щоб здійснилися наші бажання про те, щоб ми скоріше знову зустрілися!..
Здоров’я моє, як і було, але роботи багато — будівництво моста широко розгорнуто. Ти б не впізнала того місця, де має бути міст. Горить електрика, зросло робітниче
містечко, робота йде швидкими темпами. Живу на мосту один. Наше побачення продовжує хвилювати мене. Я його ніколи не забуду! Як виглядала Таня, коли ти приїхала? Мабуть, дуже скучила за тобою. Напиши докладно про твою з нею зустріч.
Шкода, що тоді, коли ти була у мене, ще не визріла брусниця. Як її зараз багато!
Ніколи в житті я не бачив такої великої кількості! Смачна, вітамінна. А яке б було
варення з брусниці, якби до цього доклала руки моя господарочка! У день з’їдаю не
менше кілограма. Сам збираю, але оскільки зайнятий роботою, цій справі можу приділити максимум 10—15 хвилин на день, і цього достатньо.
Погода погана: кілька днів були дощі. А зараз — ясно та тепло. Північ сама на себе в цьому році не схожа.
Цілую тебе міцно-міцно.
Цілую Танюшу, нашу дорогу.
Коля.

м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/4 .
Поштова листівка М. К.Різниченко — дочці,
від 29 вересня 1940 р.
Добрий день, доню!

Твій тато Коля.

(кінець 1939 р.).
Цю фотографію вони надіслали
Миколі Кириловичу до Межога

Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

Як ти живеш, як вчишся? Як твої успіхи на літературному фронті? За тобою та
мамою скучив. Тужу, живу лише вами.
Працював я завжди багато і працюю багато, донечко! Коли особливо самотньо себе почуваю, виймаю
твою та мамину карточки. Заглядаю у ваші очі, і мені стає легше.
Прийшла північна осінь, дощова, сіра, волога, холодна. Скоріше б зима! Вона тут красива та нешкідлива для здоров’я. Чекаю, доню, листа. Живіть добре.
Олександра Сергіївна з Танею
Поцілуй маму, бабусю і Мару.
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м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/4.
М.К.Різниченко — дружині,
від 29 вересня 1940 р.
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Добрий день!
Дуже був зайнятий роботою та довгенько не писав. Від тебе з часу твого від’їзду одержав чотири листівки з дороги, потім бандероль з книжками; а вчора одержав листівку
твою з Києва, від 16 вересня. Лист твій до мене ще не дійшов. З Лук’янівської в’язниці
одержав свої гроші — 243 карбованці. Тепер мені ніхто не винний. Точно не пам’ятаю, чи
утримували з мене державну позику, гадаю, що утримували, але достеменно підтвердити
не можу — давно було.
Працюю багато, робота просувається, наїхало багато людей. Чи довго я буду тут —
не знаю: може, пробуду до кінця будівництва, а може, направлять на іншу роботу.
Здоров’я моє таке, як і було. Залози закутав, а то від сирої погоди почали опухати. Погода останніми днями змінюється. Скоро прийде зима. Річка така неприваблива, сердита, все зазіхає на наші будови, погрожує осіннім льодоходом — він часом
бував сильний і небезпечний. Шуга йтиме суцільною масою, гостра, як бритва, що все
зрізає на своєму шляху...
Заспокоїтися після твого від’їзду не можу, ні на чому не можу зосередитися. Витримки у мене багато, але чи вистачить її у тебе і Тані?
Як ваше радіо? Я живу тепер на мосту, але радіо поки що не маю, від життя відірвався.
З Маріуполя листів не одержував, від Мари — теж. Чекаю листів з нетерпінням.
Цілую маму, Мару, Віру Мусю й інших. Невже маріупольці не одержали мого листа?.. Бажаю здоров’я.
Твій Коля.
Сьогодні вихідний, ледь-ледь відпочив і пишу тобі. Книжки у нас потроху з’являються, отже, ти не витрачай гроші і не надсилай книжки — я обійдуся.
Тепер у мене справжня картинна галерея — твоя, Таніна, мамина фотокартки.
Тільки чомусь ти надіслала мені дві мої фотографії, — навіщо? Я гадаю, що помилково, не переглянула книжку.
Цілую тебе міцно. Цілую дочку свою Таню. Всім вітання.
Твій Коля.

м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/4.
М.К.Різниченко — до дружини,
жовтень 1940 р.

Мне так ясна вся моя жизнь
И так все непонятно.
И сердце защемит.
И больно, невозвратно...

Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

...Ти ж моя «льотчиця!» Ти пишеш мені «на льоту», а я пишу сидячи. Ти здорова, я теж здоровий. Шия опухла, втім осіння негода минула й хвороба мене вже не
мучає. Що буде далі — подивимося.
Вітаю тебе з грамотою. Мені дуже приємно було почути про твої виробничі успіхи. Добре, що голова не крутиться, а приємність не зашкодить. Хочеш частіше одержувати листи? Беру до уваги. Не шкодуй, що посилка не дійшла до мене та повернулася назад. Горло зараз не зав’язую...
Речі берегти важко, свої зношуються. Сам зносишся, коли прийде час. Я в сни не
вірю, в морі поки що не втонув; але сам — як порошинка в бурю, негоду.

Хочу хоча б на коротку хвилину побачити всіх своїх, але як?.. Мудрість життя
пізнаєш з роками: і чи не однаково — героєм будеш чи вигнанцем!
Что мне любить,
к чему склоняться?
Познавая многое,
перестаешь удивляться...

Яке величезне значення має труд! Що може бути благородніше та необхідніше!
Якщо не позбавлений його — добре!..
Вмію я відчувати головне, а умовності, становище... мені легко піднятися над ними. Справа в тому: я жити хочу. На тому й заспокоююся... Від мудрості можна позбутися розуму...
Не знаю, чи зрозумієш ти мій настрій, він (як у нас тут кажуть) — «шебуршний». У перекладі на звичайну мову — збуджений, нервовий, химерний. Може, це
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наслідок неврівноваженості?.. Втім я здоровий. За тебе радий, за дочку спокійний.
Заспокоююсь, адже з такими дружиною та дочкою можна все перенести. До того ж
можна і здаля брати участь у вашому житті, а на Півночі будувати мости...
Бувай здорова! Живіть дружно. А я, як закінчу будівництво, — поїду. Куди? Південніше чи північніше... Ось який став твій Коля!
Цілую міцно.
Не бери це в голову. А я буду мудріший: подивлюся, що виберу1.

Лист без початку та кінця. За стилем дещо глузливий, нервовий. Батько внутрішньо
не міг змиритися зі становищем, в якому він опинився. Він протестував всією душею.
Головна думка листа: «Можна і здаля брати участь у вашому житті, а на Півночі будувати мости».
1

м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/4.
М.К.Різниченко — дружині та дочці,
від 18 жовтня 1940 р.

Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

Добрий день, Шуро, Таню!
Сьогодні одержав твою листівку, надіслану з Києва від 2 червня 1940 р. Ти її обігнала. Я живий, але останні кілька днів трохи хворів, хоча й не лягаю, а працюю.
Впливає волога осіння погода. Терміново потрібна суха зима, а вона цього року щось
запізнюється. Одержав сьогодні мамину листівку, надіслану з Києва від 29 вересня
1940 р.
Роботи дуже багато, і занурився в неї з головою.
Цілую міцно вас обох і маму з Марою. Бувайте здорові.
Ваш Коля.
Межог.
18-19.Х.40 р.
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м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/м.
М.К.Різниченко до дружини,
від 23 листопада 1940 р.
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Добрий день, Шуронько!
Учора одержав вітального листа1 від Віри із племінниками.
Перед цим відправив листа Танюші. Все в порядку. Здоров’я моє на рівні. Харчів
вистачає, але харчування одноманітне і, головне, останнім часом немає солодкого.
Скучив за ягодами.
У цьому році зима гарна, з морозами, снігами, немає сильних вітрів; немає відлиг, отже, немає гнилих ягід.
Робота просувається вперед. Її було багато і є багато. Дуже подобаються мені Танюшина фотокартка та її вірші. Хочеться частіше одержувати від тебе і Тані листи.
Скажу відверто: я їх одержую досить рідко. Мені їх не вистачає. Настрій у мене — «загальмоване очікування», а тому нудьга та нерви розійшлися. Газети читаю останнім
часом досить часто. Радіо не маю; зовсім відвик від великих міст та й малих не бачу.
Ніби їх немає... Поїзди тепер ходять далеко на Північ, але по тимчасовому мосту. Наш
постійний міст ще будується.
Навесні знову забігають пароплави. На річці стане веселіше. Дуже багато часу
витрачаю на міст. Якось мало помічаю, що діється навкруги. Говорити немає з ким.
З Валею лише перекинемося одним словом. Як хочеться зміни обставин, вражень!
Чому маріупольці нічого не пишуть? Якщо вони не одержали мого листа, то написати колективний лист можна. Напиши їм якомога більше від мене. Як «баба
Феня»?2. Нінуся3 уявляється таким живчиком, в’юнком. І поруч з нею позитивна;
трішки важкувата Аллочка4. Як сусідка Ірочка, мабуть, розбишака і тупає ніжками?
Михайло Петрович5 — усе «третій»? А старі Марія Олександрівна з чоловіком 6, мабуть,
і не змінилися, застигли на деякий час?
Навіщо тьотя Мара очі виплакує та вишиває? Плакати у жодному разі не можна.
А замість шиття, може, їй щось інше запропонувати. Мене це турбує.
Віра пише, що мама дуже заклопотана справами і живе далеко, ось чому вона з
нею не бачилась останнім часом. Чим така старенька мама може бути у свої роки заклопотаною? Живе вона у Мусі?
Моїм сестрам, братам передай — хай приділяють більше уваги мамі, щоб у неї не
було ніякого фізичного навантаження, а був — почесний відпочинок!
Напиши мені про здоров’я Віри, її зовнішній вигляд. Вона живе на старій квартирі? Чи немає нових племінників, племінниць? Трохи все-таки їх є. Хотів би з усією родиною прогулятися вулицями Києва — хоча б як гість. Мріяти ніхто не заборонить...

Не забувай нову адресу: м. Яренськ Архангельської області, п/в Межог, п/с 219/м.

Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

Мене цікавить розпорядок дня Тані. Невже знову серйозно взялася за танці? Як
її іменини?7 Чи катається на ковзанах? У нас для цього чудові умови, а також для
лижників. З Таніних листів видно, що вона часто відвідує оперний театр, кінотеатри.
А ти, моя «грамотниця», хоч трішки поправилася? Звертай увагу на те, що заважає тобі набирати вагу. Не пиши мені листів «на ходу». Коли ти заклопотана, то
краще не пиши листів зовсім. Пиши, коли відпочиваєш. Можна писати лист протягом кількох днів, але висвітлювати події докладно. Коротенький лист прочитаєш і
лише сильніше відчуєш голод. А хочеться все знати — «наїстися» досхочу, а немає
чого «споживати». В усякому разі пиши, коли матимеш можливість, а то ти, мабуть, така заклопотана, що для більшого листа тобі важко знайти час. Може, думаєш, що маленькі листи мене ображають, дурниці! Я пожартував: коли довго немає
листів, то два-три слова такі дорогі, такі потрібні. Все інше — розкіш, і про це треба мовчати.
Цілую міцно тебе, Таню, тьотю, мою мамусю. Віру з Ірочкою та «відмінником»
Петьком8, Мусю з племінником, маріупольців всіх, Теклу Дмитрівну і Ніну на закінчення.
Привіт усім.
Коля.
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У Миколи Кириловича 19 грудня був день народження.
«баба Феня» — мати Олександри Сергіївни.
3
«Нінуся» — дочка сестри Олександри Сергіївни — Анастасії.
4
«Аллочка» — дочка сестри Олександри Сергіївни — Марії.
5
«Михайло Петрович» — «третій» — сусід по квартирі на Чкалова. В їхній кімнаті постійно
проживала разом із його дружиною Маргаритою її подруга «Лізушка».
6
Сусіди — подружжя Кротюки.
7
Мається на увазі день народження Тані — 27 грудня.
8
Діти Віри Кирилівни.
1
2
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м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/4.
М.К.Різниченко — до дружини та дочки,
від 7 листопада — 3 грудня 1940 р.
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Сьогодні — 7 листопада 1940 р. — день у мене повністю вільний. Відсипався, відпочив. Вчора пропустили перший поїзд через міст на Вичегді. Цей міст (тимчасовий)
побудували за моїм пректом дуже швидко. Тепер залишається побудувати вчасно постійний міст. Зима вступила в свої північні права. Сніг, повітря хороше. Це для мого
здоров’я дуже важливо. Почуваю себе фізично міцно, а то інженеру доводиться працювати багато. Та коли я працював мало? Шия моя не болить. Для мене погано, коли осіння мерзенна погода.
Дуже скучив за вами обома та всіма своїми. Досі не втратив гостроти відчуття твій
приїзд і ніколи не втратить.
Поки на добраніч. Завтра продовжу свою розмову...
9 листопада 1940 р. Вчора продовжити нашу розмову не зміг — все настроювався.
А сьогодні одержав твій із Таніним лист (від 22—24 листопада 1940 р.) і пишу...
Дорога доню, ти цікавишся північним фольклором, казками — спробую по можливості зібрати для тебе, але мені це зробити дуже важко, виходячи з мого становища.
Про природу можу писати — вона вся переді мною — дика північна природа. Зараз
(я вже писав) — зима, в повному розумінні цього слова, річка зупинилася, заметіль,
дме вітер, розвиднюється пізно, стає темно рано. Сніг іде вже другу добу. Мороз до
13 градусів. Цікаво замерзає Вичегда. Спочатку, перед тим, як замерзнути, по Вичегді йде шуга — це осінній лід, що утворюється на поверхні річки і не встигає примерзнути (припаятися) до берега, а що встигає примерзнути, то відривається водою від берега та відноситься звідти.
Під час замерзання вода в річці дуже піднімається і по річці — справжній льодохід великими льодовими полями, що утворюють затори, шуга ламається, набивається
до самого дна. Потім все це силою води, що піднялася, затоплюється та суцільною масою рухається, знищуючи все на своєму шляху. Шуга не товста, але гостра. Утворюється за весь час похолодання та душить своєю масою.
Мені довелося цього року ближче познайомитися з нею, оскільки треба було від
шуги захищати наші спорудження на піднятому мосту, а також тимчасовий дерев’яний міст, побудований через Вичегду. І я шугу перехитрував — міст і спорудження залишилися непошкодженими.
Отже, на півночі два льодоходи: і осінній не набагато небезпечніший, ніж
весняний.

3 грудня. Добрий день!
Сьогодні закінчую листа і надсилаю. Вибачте, і не треба сердитися.
Мороз 30 градусів. Тихо, вітру немає. Річка міцно скута льодом. Робота йде і
вдень, і вночі. Глянути вгору — немає часу. Цілком здоровий, але втомлююся...
Сьогодні надіслав листівку, а тепер закінчую листа і теж надсилаю. Час летить
швидко, але радості немає; багато роботи.

Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

Про природу я тобі багато писав. Вона мені що далі, то більше подобається. (Звикаю, може?) Блукав я по тайзі, по заплавних луках, по схилах гір — і скрізь вражають
дикість і свіжість. Особливо чудові заплавні луки влітку, коли трава піднімається високо, луки у квітах. Усе яскраво зелене. Тут такої мертвої осені не буває. Немає знесилюючої спеки. Яскраві свіжі кольори і на землі, і на небі. Мені важко, донечко, передати свої відчуття. Треба бути художником або поетом.
Зустрічав я у тайзі ліси українського типу (високі, соснові, піщані). Але їх мало —
вони ростуть оазисами. А загалом тут ліс дрібний: наче лише збирається рости.
Доброї тобі ночі. Завтра допишу.
Моя адреса тепер: не 219/4, а 219/м (усе інше без змін).
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Яренськ Архангельської області.
п/в Межог, п/с 219/м.
М.К.Різниченко до дочки,
початок грудня 1940 р.
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Мою славну, хорошу донечку Танюшу вітаю із днем народження! Давно-давно не
гуляв я на твоїх іменинах. Хочу, щоб життя твоє було вільне від негараздів і людського горя.
Багато працюй над собою, над своїми знаннями, вдосконалюйся, щоб бути необхідним і цінним елементом людського суспільства.
Мою славну, хорошу Шуроньку вітаю! І пишаюся тим, як ти виховуєш Танюшу —
ким ти робиш її в житті. Живіть дружньо, рухайтеся вперед, і бережіть про мене добру пам’ять і, хоча б зрідка, кілька слів співчуття: мені багато не треба...
А мороз прийшов справжній, північний, забарний. Сьогодні — 38 градусів, до того ж із вітром. Але дихати легко (не обпікає), рухаєшся швидко. В природі — тихо:
вітер ще не схожий на вітер, він легкий, слабкий, але швидкий і на дотик не відчутний. Спокійна одноманітна течія повітряних мас, без завихріння, посилення чи
послаблення. Лише хвости димові світяться на сонці... Дивна погода. Немає такої
ніде, крім Півночі. Сяйва ще не бачив: ходить десь недалеко, але пізно вночі, коли
я сплю.
Робота йде. Містечко наше живе всіма різноманітностями та неподобствами життя. Роботи багато, а це добре. Немає гірше для людини, ніж відсутність праці. Коли
ти вимушений не працювати — помирати хочеться! Я згадую, мій батько лише працею
своє здоров’я підтримував — тільки цим і лікувався.. Для нього залишитися без роботи на день чи два — це захворіти й ослабнути.
Звичайно, працю треба поєднувати з відпочинком, зважаючи на фізичі сили та
здібності людини — інакше буде конфуз! І стає дуже тяжко.
Найбільша кара — вимушене та взагалі неробство.
Тому працюйте, відпочивайте, поєднуйте це з фізичними силами та здібностями
людини, і все буде добре.
Цілую міцно-міцно доню Танюшу й її маму Шуру, її тьотю Мару та свою рідненьку мамусю, а твою бабусю.
Тато Коля.

Яренськ Архангельської області.
п/в Межог, п/с 219/м.
М.К.Різниченко — до дочки,
від 9 грудня 1940 р.

Гаснет пламя дня,
Наступает ночь...
Помню я тебя,
Помню свою дочь!

Моя рідна Танюшо! Мені тільки й радості, що пам’ятати тебе, маму, пам’ятати і
згадувати, і згадувати. Помрієш і побачиш себе у рідному домі...
Тихая слеза заслонила свет1...
А так все нічого — можна витримати. Ти питаєш про оперу «Пікова дама». Так
от — її у нас не побачиш, а так іноді буває і«пікова», і «бамбукова»2.
Зима стоїть добра — рівна, сніжна, ясна, морозна — потріскує. День уже дуже-дуже короткий. Вночі на небі сполохи: скоро, скоро північне сяйво вражатиме нас
своїми красою, незвичайністю, таємничістю та могутністю. Буду уважно спостерігати
та спробую тобі описати, як тільки зможу. Минулого року я бачив, але важка справа
описувати, що виробляє це сяйво. Я просто не знаю слів таких, якими можна було б
передати це явище. Отже, готуйся сприйняти все, що я напишу, а я вже зроблю все,
щоб ти зрозуміла.
Звірини, донечко, у нас багато. Не буду розповідати про тих, які скрізь є, а скажу, що така симпатична звіринка, як ведмідь, є, але зустрічається він рідко. Зараз
він від шляху пішов до хащі. Нечасто зустрічається лось. Я мав задоволення зіткнутися у тайзі з такою поважною особою. Про вовків щось не чути. Білки, кажуть, є —
я їх не бачив.
Гомінливо, Таню, у тайзі навесні (у травні) рано-вранці. Ми якось йшли з товаришем тайгою по стежці і про щось цікаве для нас обох говорили. Але вимушені були
замовкнути, бо не чули один одного — не розбирали слів. Пташині полчища прокинулися та розпочали таку багатоголосу розмову — крик, стогін, спів, лайка! Важко було
витримати. Єдине, що можна зробити — заткнути вуха і тікати! А все це робила малеча, втім дуже метушлива.
З рибою у нас не все гаразд. У Вичегді є риба, але ловиться вона погано. Протягом всього літа я тільки двічі ходив на рибалку з вудками і впіймав лише одну рибку. Не те, що в Корсуні3.

Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

Танюшо!
Одержав сьогодні твого листа від 23 жовтня 1940 р. — вірш і фотокартку. Поставив
фотокартку на стіл, дивлюсь і пишу — подивлюсь, посміхнусь і знову пишу.
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Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

А щодо ягід, тут у нас краса! Коли
приїдеш, я тебе поведу у такі місця, що
ніколи не забудеш. Мама була у мене не
в ягідний сезон. Треба приїжджати або
раніше, або пізніше.
Будівництво йде як слід. Працюю з
ранку до вечора і навпаки.
З солодким у нас скупо.
Чому ти знову надумала взятися за
танці? Чи це серйозно? Чи вистачить
часу? І чи не завадить це твоєму загальному літературному розвитку? Яких
письменників ви зараз вивчаєте? Надішли мені яку-небудь книжку. Маючи її, я
багато чого зможу прочитати, обмінюючи
її на інші книжки. Вибери, що тобі подобається.
Хто твої друзі? Як з Ірою?4
Що нового у нашому Києві такого,
що я не знаю?
Закінчив писати о сьомій годині вечора. Пішов на виробниче засідання, а
вже перша година ночі. Витяг твою фотографію, поставив і дивлюся, поглядаю,
придивляюся. Вирішив лист сьогодні заЦю фотографію Микола Кирилович
одержав від доньки у 1940 р. У листі від
кінчити, а завтра відправити, щоб за ро23 листопада 1940 р. він писав: «Дуже подоботою не затримався, як попередній.
баються мені Танюшина фотографія та її
Чи вчишся ти у тій самій школі, що
вірші»
і раніше? Як твоя англійська мова? Чи
катаєшся на ковзанах? Як мама — чи дуже втомлюється? Де обідаєте? Як розважаєтеся, що читаєте? Все хотілося б мені знати, а знаючи, певною мірою береш участь у вашому житті. У мене так багато запитань
до тебе, і про що б ти мені не написала, вгадаєш, що це мене цікавить.
Мене турбує, що тьотя Мара на очі скаржиться. Слідкуйте, щоб вона не плакала
ані за живими, ані за мертвими. Далі — відносно шиття теж щось треба зробити. Адже
не одним шиттям людина живе. Чи не можна займатися чим-небудь іншим? Поговори з тьотьою моїм тоном, від мого імені. Обговоріть, обдумайте це питання.
Розхвилювали мене твій лист, твій вірш, твоя фотографія — і ніяк не можу зупинитися, виговоритися. Закінчую...
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Цілую. Чекаю нового листа.
Поцілуй маму, нічого не кажучи, що це я просив зробити. Напиши, як здоров’я
моєї мами, поцілуй її. Чи буваєш ти у неї? А де Ірочка живе? Поцілуй Марочку. Щось
немає листа від Мусі, а я до неї писав. Привіт братухам «со жонами» і тим, хто менший на зріст і за вагою.
Шкода, що маріупольпі мого листа не одержали. Я від них за весь час лише одного листа й одержав. Скоро знову напишу.
Бувай здорова, доню!
Твій тато Коля.
9 (І9) грудня — 1940 р.
Моя мама скоро іменинниця — ти подарунок їй приготуй від мене, побажай побачити мене та жити ще довго-довго. Після горя завжди буває радість і навпаки. А у
мене й у неї поки що горе — отже, будемо чекати й сподіватися, хоч на такусеньку, а
на радість.
Тато.
Пишу на адресу тьоті Мари, може, скоріше одержите.

Це перефразовані рядки з мого вірша, який я надіслала батькові. В оригіналі було:
Гаснет пламя дня,
Наступает ночь.
Помнишь ли меня,
Помнишь свою дочь?..
У моєму вірші були пророчі рядки:
Тихая слеза
Заслонила свет.
Сколько ни ждала —
А тебя все нет...
2
Натяк на жорстоке поводження із в’язнями.
3
Мається на увазі Корсунь-Шевченківський, де Микола Кирилович у 1933 р. будував міст
через річку Рось.
4
Йдеться про дочку Віри Кирилівни.
1

108

м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/4.
М.К.Різниченко — дружині.
від 3 лютого 1941 р.

3 лютого 1941 р.

Ì.Ê.Ð³çíè÷åíêî. 23 ëèñòè ³ç çàñëàííÿ

Дорога Шуронько!
Сьогодні одержав листи від Тані, Мусі та мами. І сьогодні ж відповів дочці, завтра відповім Мусі й мамі. Протягом тижня хворів на ангіну та інші хвороби. Зараз
здоровий. Працюю. Мороз — 38 градусів. З нетерпінням чекаю вісточку від тебе.
Скучив.
Міцно цілую.
Твій «північанин» Коля.
Цілую Таню, тьотю, маму.
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м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/4.
М.К.Різниченко — дочці,
від 3 лютого 1941 р.
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Дорога Таню!
Сьогодні одержав від тебе листа, якого ти відправила 18 січня 1941 р. Я теж
негайно відповідаю. Протягом кількох днів хворів, не ходив на роботу, але ще не
видужав повністю, ослаб: годину попрацюю, дві посплю і знову на роботу.
Дякую, що більш-менш докладно описала буденне життя-буття своє та тих, хто
поруч. Краще розумієш людей у звичайній обстановці, яскравіше виявляються характери. Я так давно нікого (крім мами) не бачив, а ви там усі змінюєтеся, що мені відчути тебе просто необхідно...
Журавлина минулого року мене від цинги врятувала. Їси її та відчуваєш до неї
повагу.
Відвідуй тьотю Віру і, коли будеш у неї, то знай, що мені це дуже і дуже
приємно.
Імена твоїх друзів, донечко, мені ще мало чого говорять, а от як твоя Неля1
вчиться? Чи дуже любить своїх тата і маму? — хотілося б знати. Чи серйозна вона?
Чи дружите ви взагалі? Або вас об’єднують загальні інтереси — література, театр,
ласощі? Світланку2 я добре пам’ятаю, вона була хороша дівчинка — маленька доросла!
Виряджатися та робити зачіски Нелі ще рано, і мама правильно робить, коли до
цього ставиться негативно.
Я знаю, що мама платить гроші за твоє навчання в школі. З газет мені відомо,
скільки треба платити...
Землетрус3 до нас не дійшов — дуже далеко ми живемо від його епіцентру.
Життя моє дуже цікаве, але описувати його не буду. Людей бачу багато, втім зображувати їх не цікаво та важко.
Хочеться ще, пожити на волі, буде здоров’я — поживу, а не буде здоров’я — ти поживеш. Дні минають, час збігає, у мене сили зменшуються, у тебе — збільшуються.
Ось і рівновага!..
Бувай здорова, донечко, не чекай від мене нічого цікавого, але не забувай свого
тата. Я такий самий, як і був, лише білий став, особливо — борода.

Цілую тебе міцно, дякую, що швидко відповіла та докладно.
Поцілуй маму, тьотю і мою маму.
Твій тато.
3 лютого 1941 р. Межог.
Одержав сьогодні листи від Мусі та моєї мами. Завтра їм відповім. Чекаю листа
від мами.

2
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Неля — Нінель Антонівна Кішкурно — шкільна подруга Т.М.Різниченко.
Світланка — Світлана Георгіївна Родіонова — подруга дитинства Т.М.Різниченко.
3
Мається на увазі землетрус, який було дуже відчутно у Києві у лютому 1941 р. Я досі
добре пам’ятаю цей день: до нас прийшла у гості тьотя Муся. Ми сиділи за столом. Раптом почала сильно розгойдуватися під стелею на довгій металевій палиці люстра. Був день. Але ми
всі дуже злякалися. Хотіли вибігти з квартири. На веранді стояли сусіди теж розгублені. Тьотя Муся сказала, що землетрус — це поганий знак. І справді — через деякий час розпочалася
Велика Вітчизняна війна.
1
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Дорога Шуронько!
Листа твого — довгого і хорошого — від 2 січня 1941 р. одержав. Трішечки затримався з відповіддю. А сьогодні раптом одержав телеграму від Мусі, в якій вона повідомляє, що приїде у березні. Не може бути, щоб Мусенька, така зайнята, з дітьми,
просто так схотіла приїхати до мене, у таку далечінь, щоб побачитися. Щось трапилося, і я хвилююся, бо нічого не знаю.
Одержиш мого листа, зразу ж телеграфуй, чи здорова ти і в двох-трьох словах напиши у листі, що трапилося. Їхати до мене важко, ти сама знаєш дорогу. З Котласу
до Межога ходить через день пасажирський поїзд, але пасажирів дуже багато.
До мене краще приїжджати, починаючи з червня, коли вже не буде повіні та льодоходу і не буде холодно. Якщо їхати в березні, то треба раніше, щоб не повертатися
в квітні, коли можливі відлига, місцями руйнування шляху. А тому можна затриматися тут, повертаючись назад. Щодо побачення — поклопочу, але який буде результат,
не знаю.
Як сильно мене розхвилювала телеграма! Як мучило те, що я нічого не знав!
Я здоровий, і залози почувають себе краще. Пухлина стала менша.
Цілую міцно-міцно тебе, Таню, тьотю, маму і Мусю, яка завдала мені таку задачку. Чекаю з нетерпінням відповіді телеграмою.
Твій Коля.
4 лютого 1941 р.

м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/4.
М.К.Різниченко — дружині та дочці,
від 10 лютого 1941 р.
Поштова картка.

Ваш Коля.
10 февраля 1941 р.
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Дорогу Шуроньку, дорогу Танюшу міцно-міцно цілую. Так само і тьотю, і мамуню з Мусею, Вірою, племінниками та племінницями і т. д.
Я здоровий. Чекаю з нетерпінням листа від Шури. Танін лист одержав і відповів.
Мусіни та мамині листи одержав і пишу відповідь на них.
Чекаю на твій лист, Шуронько!
З наближенням весни роботи все більше і більше.
Настрій бадьорий...
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м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/4.
М.К.Різниченко — дружині та дочці,
від 15 березня 1941 р.
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Дорогі мої!
Я здоровий. Це передусім. Будь ласка, не вигадуйте там нічого про мої «жахливі хвороби». Звичайно, не без того, щоб іноді трохи занедужати. Напишеш про
це вам, а ви зразу лякаєтесь і панікуєте. Зі мною все гаразд. Телеграму про стан
твого здоров’я я одержав. Одержав і листа, з якого дізнався, чому Муся побажала
побачитися зі мною, і заспокоївся. Але загалом хвилювався я багато, так само, як
і ви, бідненькі. Я не пам’ятаю, щоб я дуже розпачливого листа написав Тані, який
так подіяв на тебе, мабуть, я винний у тому, що вдався до таких хибних висловів,
які тебе схвилювали. Повторюю: я здоровий, життєдіяльний; працюю, живу лише
надією на скорішу зустріч із вами, скучив, звичайно, іноді й нервую. Хочу, щоб
ви були здорові, спокійні, і впевнений, що мене не забудете.
Одержав повідомлення про те, що на пошті мене чекає твоя посилка. Як тільки
одержу її, зразу ж напишу, в якому вона стані. А взагалі багато посилок не надсилай мені. Я живий, харчуюся нормально. Хочу перевести тобі гроші, які у мене на
рахунку зайві, тому не дивуйся, коли одержиш. Буде добре, якщо Муся не приїде.
Побачення не дають. А проїхати такий шлях і не побачитися — гірше не може
бути...
Якщо ти матимеш можливість приїхати, то ти заздалегідь напиши, і я буду наполегливо клопотати, щоб надали право на побачення. І лише тоді, коли буду його мати, тільки тоді можна йти на ризик і приїхати.
Робота закінчується, куди далі — не знаю, може, затримаюся тут ще на певний
час (звіт тощо). А може, пошлють й на інший міст, аж на Печору. Туди від Межога їхати 5 днів — стільки й від Києва до Межога. Поживемо — побачимо. Виходячи
з твого листа, відчуваю, що ви всі там розхвилювалися. І в цьому я винний. Пробачте...
Я просив у листі вислати мені кашне, для шиї дуже потрібно (для залоз). Не завадять й окуляри: у мене немає запасних окулярів, а я без них — ні на що не здатний.
Пиши, Шурьончик, і менше хвилюйся — я ще міцний, хоч і багато переніс. Гадаю,
що скоро побачимося.

Цілую міцно-міцно тебе, Танюшу, маму, тьотю, сестер.
Ваш Коля.
15 березня 1941р.
А як вам сподобалася моя фізіономія?1
Ми одержали цю фотографію. Батько сфотографувався для документа. Без окулярів.
Шия забинтована. Сива борода. Йому тоді було лише 42 роки, а виглядав літнім чоловіком.
На зворотному боці фотокартки рукою батька було написано: «В дійсності я свіжіший». Так
він втішав нас.
1
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м. Яренськ Архангельської області,
п/в Межог, п/с 219/4.
М.К.Різниченко — до дружини.
від 20 березня 1941 р
Дорога Шурочко!
Посилку одержав і повністю. Дякую вам усім за турботу. Одержав зразу три твої
листівки, одержав листа. Я здоровий у повному розумінні цього слова. Я тобі відправив і дві свої старі картки, і одну нову (де у мене забинтована шия), а з твоїх листівок виходить, що ти одержала лише одну і вважаєш її десятирічної давності. Лист з
останньою карткою ти одержала, це видно з листівки. В чому справа? Яку картку ти
маєш на увазі? З’ясуй.
Роботи надзвичайно багато, і працюю багато. Зараз я заспокоївся, а раніше дуже
хвилювався. Особливо я радий, що ти мені надіслала кашне, для шиї це дуже важлива річ. Коржики — твої маленькі? Мамині — великі? А чиї носовички? Окуляри, цукерки, нитки — все є, і за все дякую.
Цілую тебе, Таню, маму, тьотю та всіх інших.
Коля.
20 березня 1941р.1

Це був останній лист, який ми одержали від тата, одержали за три місяці до Великої Вітчизняної війни. Жахлива війна, що розпочалася 22 липня 1941 р., навіки роз’єднала мене та
маму з дорогою людиною. ЖАХЛИВА. НЕВМОЛИМА!
Скільки було надій на нову зустріч із «Шуронькою»!..
— Привези мені Танюшу, — просив батько, коли розставався з мамою біля білого пароплава на Вичегді.
— Привезу, — сказала мама.
І сама була впевнена в цьому, маючи на увазі другу зустріч із батьком влітку 1941 р., якій
не судилося відбутися. Шлях до цієї майбутньої щасливої зустрічі перетнуло чудовисько, потвора, яка поглинула у своїй пащі мільйони людей і перекрила всі шляхи до щастя...
До батька доходили жахливі чутки про те, як фашисти розправлялися з жінками та дітьми на окупованій території — кидали їх живими у криниці...
Батько на той час — дуже хвора фізично людина, яка трималася лише надією на зустріч з
нами, — почав втрачати цю надію.
— Навіщо жити? — питав він себе...
Лише в шаленому темпі роботи забувався — кидався у роботу, як у прірву, втрачаючи останні сили, аби забутися...
1
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мого батька, працював, дружив із ним.
Він привіз нам фотографії (мою та мамину), які ми свого часу надіслали батькові. І сказав, що Микола Кирилович побудував ще два мости через Печору. Дуже
страждав фізично і морально та помер від
«туги за своєю родиною».
Згадуючи батька, цей чоловік з печорського табору розповідав, як поважали Миколу Кириловича, як багато прийшло людей проводити його в останню
путь. Це були ті, з ким він поділяв тяжку працю та сірі будні в’язня, завжди залишаючись Людиною з великої літери.
У роки лихоліття по новим мостам
через Вичегду та Печору, які побудував
мій батько, йшли важкі ешелони з боєприпасами та воєнною технікою на Захід захищати Батьківщину!
Це було так давно — у минулому столітті. Але і зараз, на початку третього тисячоліття, ідуть по мостам через Вичегду
і Печору поїзди й у тридцятиградусний
мороз, «коли хвости димові світяться на
сонці», і влітку, коли перед очима пасажирів постають зелені заплавні луки з
безліччю дивних квітів. І люди, дивлячись з вікон вагонів на мости, по яким
їдуть поїзди, не уявляють собі, хто будував їх. Скільки сил, здоров’я і навіть
життя віддали талановиті спеціалісти,
будуючи ці гігантські споруди в ув’язненні...
Ми ніколи не дізнаємося про те, скільки листів написав батько до нас з далекої
Печори. До яких вдавався заходів, щоб
дізнатися про свою родину...
Але з упевненістю можна сказати,
що кожну хвилину він думав про нас,
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Батькові листи 1939—1941 рр. були
родинною реліквією, яку ми берегли, як
зіницю ока. І коли фашистські окупанти
вигнали нас із Києва (перед наступом
радянських військ), ми взяли із собою
найдорожче — батькові листи із заслання — і пішли до Фастова, а потім до Гребінок. Листи батька мали силу талісмана. Його листи були своєрідним мостом
між ним і нами, по якому мала пройти
Радість довгоочікуваної зустрічі.
Вчитайтеся, як написані листи Миколи Кириловича. Батько, безсумнівно, мав
літературний хист. Був вихований на
класичній літературі. Був дуже спостережливою людиною. Саме тому кожне
його слово не втратило свого глибокого
змісту у фразі і, хоча минуло багато
років, не втратило емоційної наснаги. Воно живе, відчутне, ніби щойно вимовлене
людиною.
Під впливом цих листів, які ми з
мамою читали та перечитували багато
разів, ми були переконані, що батько
повернеться, обов’язково повернеться до
нас...
Саме тому ми з Гребінок разом із двоюрідною сестрою другого ж дня, коли війська радянської армії увійшли до села, залишеного німцями, пішки попрямували до
Києва. Йшли по небезпечному шляху, по
якому рухалися радянські війська на Захід, навздогін німецьким окупантам. Ми
нічого не боялися — дві худенькі дівчинки,
закутані у старенькі хусточки...
Ми йшли до мого тата. Було величезне бажання зустрітися з ним...
Після війни до Києва з тих північних
країв двічі приїздив чоловік, який знав
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розмовляв з нами, ставлячи
на стіл перед собою наші фотографії. Якби ж то вони
могли говорити, що б розповіли нам про трагедію рідної
людини... Яку страдницьку
ауру випромінюють ці фотографії зараз!
Доля судила їм повернутися до нас. Я пам’ятаю, з
якою обережністю й острахом взяла я у руки ці знімки, на які колись дивився
мій нещасний батько, тримав
у своїх добрих руках, наближав до великих блакитних
очей і цілував їх...
Т.М.Різниченко (кінець ХХ ст.)
А я з фотограії посміхалася до нього. І, може, це рятувало його на якусь мить від відчаю: я дивилася йому в душу та втішала його.
Збулися його пророчі слова: «Хочеться ще пожити на волі, буде здоров’я — поживу, а не буде здоров’я — ти поживеш!».
І живу я з образом цієї дорогої людини у серці. Хай його живі листи будуть йому
пам’ятником — світлим і незабутнім!..
«Бережіть про мене добру пам’ять», — просив мене батько у листі на початку
грудня 1940 р.
А у листі від 15 березня 1941 р. писав: «Я впевнений, що мене не забудете».
І я виконала, що він заповідав мені...
Т.М.Різниченко

Розділ ІІІ.
ПОВЕРНУТИСЯ ДОДОМУ... ЩОБ УМЕРТИ

ЖІНКА, ЯКА МАЛА ПРАВО НА ЩАСТЯ, АЛЕ...
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Емілія Фоківна Поліщук народилася у 1902 р. у
с. Хамбікові Васильківського району Київської
області, у чудовому куточку природи, якими так
багата українська
земля, у родині
землеробів, що з
любов’ю обробляли її.
Емілія Фоківна
Замолоду подПоліщук-Бухштаб
ружжя Фоки Поліщука та його дружини Ксенії жило у
достатку й любові. Молодята були зовнішньо гарні й душевні люди. Весь рід
був красивий. Свою первісточку молоді
батьки назвали рідкісним ім’ям — Емілія.
У дитинстві батьки кликали її Милою.
Згодом у маленької Мили з’явилися
сестрички та братики. А було їх десятеро.
Ксенія Іванівна вже не справлялася з малюками. Допомагала їй Мила. Була своїм
сестричкам і братам за няньку. Сама ще
невеличка, а вже доглядала дітей, як доросла, поки мати поралася по хазяйству.
Батько багато працював на землі. Але
тяжка праця не зробила з нього чоловіка,
байдужого до горя інших людей.
Якось поїхав він у своїх господарських справах до Василькова та дізнався,
що там дуже бідують діти у дитячому бу-

динку. І надумав він взяти з дитячого будинку двійко діток. Прийшов до дитячого будинку — діти, як тіні, чим тільки
трималися? І привіз Фома до своєї Ксенії
ще троє малюків. І стало в родині Поліщуків тринадцятеро дітей! Усі рідні. І
доглядала їх Мила. А щоб вночі не прокидалися, Ксенія Іванівна поїла їх на ніч
маковою водичкою...
Непомітно зростали діти. А Мила,
вже гарна доросла дівчина, нікого не бачила за своєю роботою із дітьми. Тим часом сваталися до неї парубки з рідного
села. Втім ніхто з них не торкнувся серця дівчини — красивої й гордої.
Піднялися сестри, пішли до школи, а
Милі все було ніколи за роботою. І залишилася вона на все життя неписьменною.
Незчулася, як стали сестри та брати сміятися з неї...
У 1933 р. вдарила смертельна хвиля
голодомору в Україні — від голоду вигибали цілі села. Фока Поліщук розумів,
що залишитися у селі — це загинути. І
він наказав дружині: взяти всіх дітей і
податися до Києва. На той час у цьому
великому місті теж був голод, але молоді люди, на щастя, знайшли там притулок і роботу, яка годувала їх. А батько
залишився у селі — «стерегти» своє господарство. А яке там господарство — хата та сира земля. Залишився... і помер з
голоду.
У Києві Емілія познайомилася з парубком. Жила вона тоді у підвалі будинку

мецький солдат, який ішов назустріч, побачивши хлопчика, зупинився та простягнув йому шоколадку. Але яке було
його здивування, коли діти кинулися тікати від нього. Прибігли додому...
Мати, побачивши скривавлене обличчя сина, вдарила дочку у скроню. Дівчинка втратила свідомість. Були сльози
зляканої матері, поцілунки. Такі вибухи
несподіваних почуттів траплялися у Емілії часто. Нервова система не витримувала випробовувань, які посилала доля.
Але найстрашніше було попереду.
1943 р. до Києва увійшли радянські
війська. Київ було звільнено від фашистських загарбників... Розпочалися репресії проти тих, хто служив у німців. У цей
час дуже поширеною була система доносів. Донесли й на Емілію, яка, щоб урятувати дітей від голоду, зареєструвалася
як «фольксдойче» та одержувала матеріальну допомогу. На те мала право —
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у Дятинному провулку. А Григорій був її
сусід. Молоді покохали один одного і побралися. Емілія перейшла жити до
свекрухи. Втім не злюбила вона свою невістку: чому її син взяв собі за дружину
«неписьменну селючку»? А Григорій був
пічником, чималі гроші заробляв.
Емілія Бухштаб (вона взяла прізвище
свого чоловіка, німця за походженням),
може, вперше за своє життя відчула матеріальний достаток. З’явилися діти —
дівчинка та хлопчик. Григорій поспішав
додому з гостинцями до любої дружини
та маленьких дітей.
Але родинне щастя було таким недовгим!
22 червня 1941 р. розпочалася Велика Вітчизняна війна. На Київ наступали
фашистські орди. Жах. Сльози. Відчай...
Григорія у перші дні війни відправили на фронт. Страшне передчуття стискувало серце Емілії: йде Григорій від неї
та дітей назавжди.
Фашисти увійшли до Києва холодного осіннього дня. Прогуркотіли по бруківці мотоцикли.
Емілія смертельно боялася людей у
гітлерівській військовій формі. Дітям
наказувала: нічого не брати від «чужих», хоча діти постійно були голодними. Що там була за їжа у дитячому садку, куди ходили Люда з Жориком.
Сестра водила його за ручку. Стежила,
щоб інші діти не відібрали у нього шматок глевкого хліба.
Одного разу вела вона братика з дитячого садка додому. Жора зачепився за
камінь і впав. Коли Люда підняла братика, обличчя його було залите кров’ю. Ні-
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Діти Е.Ф.Поліщук-Бухштаб, які були
разом із нею вислані до Сузунського району
Новосибірської області.
Люда — 8 років і Жора — 6 років (фото
1944 р.)
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НКВС СРСР засуджена за статтею
54-І «а» КК УРСР (при німцях зареєструвалася як «фольксдойче») до
5 років висилки із м. Києва до Сузунського району Новосибірської області, починаючи з дня винесення
постанови.
Разом з Бухштаб Е.Ф. по місцю
висилки були направлені її діти:
1. Бухштаб Людмила Григорівна, 1936 року народження.
2. Бухштаб Ігор Григорович,
1938 року народження.
10.03.1965 р. Бухштаб Е.Ф.
взяли на облік спецкомендатури
МВС № 69 Сузунського району Новосибірської області.
А далі все відбувалося, здавалося, не з Емілією... Їхали в товарняку, у холоді, майже без харчів.
Дітей підгодовували чужі люди.
Їхали довго. Нарешті Сибір, невеличке селище Сузун. У ньому жили місцеві люди й заслані. Емілія з
дітьми жила у землянці без вікон,
як у погребі. Не було чим дихати —
вологе холодне повітря. Діти постійно хворіли. А головне — ніякої
Архівна довідка про реабілітацію дітей
Е.Ф.Бухштаб
роботи. Спочатку Емілія міняла дещо з дитячого та свого одягу на
німецьке прізвище. Коли стали переслі- склянку крупи чи висівок. А потім, коли
дувати тих, хто за часів окупації Києва не стало чого міняти, весь час думала:
фашистами зареєструвався як «фолькс- «Що робити? Чим годувати дітей?». Сидойче», сестри Емілії радили їй виїхати з діла в холодній землянці та латала дитяКиєва. Емілія залишилася.
чий одяг. Діти були одягнені, як жебраВ архівній довідці Головного управ- ки. Хтось підказав Емілії, щоб врятувати
ління ГУ МВС України в м. Києві зазна- дітей, слід жебрачити, ходити по сусідніх
чається: Бухштаб Емілія Фоківна, селах і просити шматочок хліба. Так во«24.06.1944 р. Особливою нарадою при ни і робили. Влітку діти ходили до тай-

ги, збирали ягоди та гриби. Міняли їх на
харчі у селян. А щоб було чим топити
пічку, збирали тріски у тайзі, коли дорослі рубали дерева.
Згодом Емілії дали більш пристосоване для життя приміщення — колишню
«лазеньку».

Стержинській Людмилі Григорівні
м. Київ, пр. Героїв Сталінграда,
39-а, кв. 159

АРХІВНА ДОВІДКА
За документами архіву встановлено, що Бухштаб Емілія Фоківна 1902 року народження, місце
народження: обл. Київська, район Васильківський, с. Хамбікове.
Не арештовувалася, тому що мала на утриманні малолітніх дітей.
24.02.1944 р. дала підписку про невиїзд.
За постановою особливої наради при НКВС СРСР від 24.07.І944 р. на підставі статті № 54—1 «а»
КК УРСР засуджена до 5-ти років вислання до Сузунського району Новосибірської обл.
Подальша доля: відомості відсутні.
Рішенням Прокуратури м. Києва від 23.05.89 р. реабілітована на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 р. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов».
На час арешту.
Місце проживання — м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 16, кв. 52. Місце роботи: без певного місця роботи. Склад сім’ї: Бухштаб Г.В., у ВСЧА,
Бухштаб Людмила, дочка, 1936 р. н.
Бухштаб Жорж, син, 1939 р. н.
Відомості про долю дітей: вислання разом з матір’ю. Майнове становище сім’ї: гардероб, комод,
два ліжка, три подушки, дві ковдри, описані під час арешту.
Доля майна: майно реалізоване на суму 380 крб. Вказана сума перерахована до прибутку держави.
Особисті документи в архіві відсутні.
Підстава ЦДАГО України, Ф. № 263, оп. № 1, справа № 61142.
Архивную справку Центрального государственного архива гражданских объединений Украины
заверяла, с оригиналом верно:
Зав. канцелярией М.Волошина.
20.09.1995 г.

Архівна довідка про реабілітацію Е.Ф.Бухштаб
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Головне архівне управління
при Кабінеті Міністрів
України
30.08.1995 р. № 807
252011, м. Київ, вул. Кутузова, 8.
т. 295-55-16

Спочатку діти дуже соромилися просити «хліба шматочок», а потім звикли,
бо іншого виходу не було: що їсти? Емілія
хворіла, ніщо її не радувало — жила ніби
уві сні. Діти часто приносили додому харчі, в основному картоплю. Хоча і важко
було нести, ніколи не кидали її на шляху.
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Одного разу
діти прийшли
до великого будинку у далекому селі. Почувши дитячі голоси, на поріг
вийшов здоровий мужик. Побачивши, що діти хрестяться,
ска
зав їм: «ХліГеоргій Бухштаб — син
ба
я
вам дам
Емілії Бухштаб
лише тоді, коли
не будете хреститися». Розгублені діти
стояли, як занімілі, адже мати наказала
їм хреститися...
Зими були сніжні, морози люті. Одного разу діти прокинулися, в хатинці нічого не видно: вікна ніби хтось чимось
затулив! Двері не відчиняються. Плакали, гукали сусідів. Нарешті почули люди
та відкопали хатинку, що ніби втонула у
сніжному заметі.
Коли Люда пішла до школи, годувальником усієї родини став маленький
братик.
У той час, як Емілія з дітьми ледве
животіли, їх київські родичі (люди досить заможні) іноді присилали їм посилки. Одного разу надіслали пару новеньких калош — одну пару для двох дітей! І
діти носили калоші по черзі. А то ходили
у лаптях...
У 1945 р. повернувся з фронту Григорій Васильович Бухштаб, поранений,
хворий. Дізнавшись про долю своєї родини, спочатку допомагав матеріально. Але
так і не зібрався поїхати до дружини та

дітей. Понад те — невдовзі одружився з
іншою жінкою. Став випивати...
У зв’язку із закінченням строку висилки 24.06.1949 р. Емілія Фоківна Бухштаб разом з дітьми із сцецпоселення була
звільнена. Родина виїхала до Києва. Але
Емілії не дозволили там проживати. Тоді
Емілія поїхала до знайомих, які мешкали
під Фастовом. Жору було відправлено до
дитячого будинку у Тернопільській області. Там він вчився. Згодом закінчив сільськогосподарський технікум.
Люду взяла
до себе мачуха. У
Києві дівчина закінчила середню
школу. А через
деякий час — Інститут легкої промисловості. Емілія дуже хворіла
та померла у Києві
у 1980 р.
БухштабЕмілія ФоківСтержинська Людмила
на Бухштаб та її
Григорівна — дочка
діти — Людмила
Емілії Бухштаб
Григорівна та Ігор
Григорович реабілітовані.
Хто відповість, чому Емілія Фоківна
так страждала, а з нею її малолітні діти?
Де ті, хто винний у жахливих поневіряннях цієї жінки, яка мала право на
щастя?..
Матеріал підготувала
Л.Г.Бухштаб-Стержинська,
член Київського товариства
політв’язнів та жертв
репресій з 1995 р.

ПОКАРАННЯ ЗА ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ
КУРИЛО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ (1914—1982)

Анатолій Іванович Курило

ка. Після Жовтневої революції цією бібліотекою користувались яготинські школярі. А серед них — молодший син Івана Михайловича — Анатолій. Він добре вчився,
був розумним і кмітливим хлопчиком.
У 1930 р. закінчив яготинську школу. Згодом вступив до Київського інституту професійної освіти на соціально-економічний факультет. Закінчив його у
1936 р.
Працював у яготинській газеті «За
більшовицькі темпи» кореспондентом. До
Великої Вітчизняної війни працював у
яготинській середній школі, викладав
українську мову та літературу.
Під час Великої Вітчизняної війни
(окупації України фашистами) школа була закрита. Анатолій Іванович клопотався про відкриття її: їздив до Києва, до
відповідної установи, але даремно.
Молодий вчитель був освіченою людиною, багато знав і розумів, а це не всім
подобалося...
Коли Україну було звільнено від німецько-фашистських загарбників, Курила
Анатолія Івановича заарештували. 22 березня 1944 р. його було репресовано та засуджено Військовим Трибуналом Полтавської області за ст. 54-г2, 54-3 КК УРСР
НКВС на 10 років виправно-трудових таборів і 5 років позбавлення прав.
Строк відбував у Комі АРСР, у п. Інті.
На той час Анатолій Іванович був
одружений: мав дружину Ганну Тимофіївну Бережну та маленького сина. Ганна
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Народився 30 липня 1914 р. у м. Яготині Полтавської області, у багатодітній
селянській родині. Батько його — Іван
Михайлович — з дідів-прадідів працював
на землі. Мати — Ганна Василівна — виховувала чотирьох дітей, ростила їх порядними, чесними людьми.
У Яготині, у колишньому маєтку
князів Рєпніних (який свого часу відвідував Т.Г.Шевченко) була велика бібліоте-
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Тимофіївна, дізнавшись, коли і де судитимуть її чоловіка, поїхала до Полтави
зі свідками (двома жінками з Яготина).
Їм вдалося зайти до приміщення суду.
Коли свідків викликали до кімнати, де
відбувався суд, Ганна Тимофіївна стояла
під дверима та чула, як виступали свідки: жінки з Яготина свідчили на користь Анатолія Івановича. Суддя розгнівався...
Ганна Тимофіївна бачила, як виводили з кімнати, де відбувався суд, Анатолія
Івановича. Проходячи повз неї, він на
пальцях показав — 10.
Бачила вона, як вивели ще одного засудженого. Це був молодий, красивий чоловік. Він ішов, опустивши голову. Жінки
прошепотіли, що його засуджено до страти... Почувши це, Ганна Тимофіївна зрозуміла, що 10 років позбавлення волі — це
не так страшно. Головне — її чоловік буде
жити! Він повернеться до неї...
Згадує Ганна Тимофіївна, як повезла
вона передачу чоловікові до табору, що
знаходився недалеко від станції Божки.
Скільки добрих людей зустрілося у неї
тоді на шляху! Особливо запам’ятався машиніст товарного поїзда, на якому вона
їхала до чоловіка. Коли Ганна дізналася,
що станцію Божки Полтавської області
поїзд проходить без зупинки, жінка була
у відчаї. Тоді якийсь добрий чоловік порадив їй попросити машиніста зупинити
поїзд на станції Божки. Ганна на наступній зупинці підбігла до машиніста. Із
сльозами на очах розповіла про своє
скрутне становище.
Але машиніст відповів, що не має
права зупиняти поїзд на цій станції. Втім

Довідка про звільнення А.І.Курила

може зменшити швидкість. І коли махне
рукою — нехай стрибає. Ганна побігла до
своєї платформи. А серце здавалося осьось вискочить із грудей! Скоро вже станція Божки. Поїзд зменшує швидкість.
Тремтять руки та ноги. Ось уже і станція. Ганна перехрестилася і заплющила
очі. Глянула навкруги — може, востаннє... Та що це? Поїзд зупинився. Ганна
скочила з платформи, на якій їхала. А
машиніст з віконця паровоза махав рукою. І тут поїзд рушив. А молода жінка
бігла за поїздом і махала обома руками.
Потім зупинилася і почала низько кланятися цьому доброму чоловікові, який

допоміг їй у лиху годину. Інші добрі люди розповіли Ганні, як дістатися до зони.
Там, за колючим дротом, вона побачила
Анатолія, що розмовляв з якимось чоловіком. Потім вона дізналася, це був письменник Григорій Порфирович Кочур, з
яким Анатолій Іванович був в одному
етапі. Ганна передала передачу чоловікові та повернулася додому...
Невдовзі всіх тих, хто перебував у зоні,
було відправлено до Комі АРСР, до поселення Інти. До місця призначення їхали
довго, у товарних вагонах, взимку. У вагонах було по 25 осіб. Люди дуже мерзли,
хворіли, вмирали. На станціях їх трупи виносили з вагонів. До Інти доїхала лише третя частина від загальної кількості в’язнів.
В Інті, серед безмежної тундри, політрепресанти будували бараки та жили там
без опалення. Взимку був такий холод, що

одяг примерзав до стіни. Анатолій Іванович лежав на нарах (спина до спини) з Григорієм Порфировичем, зігріваючи один
одного.
В’язні у тундрі будували вугільні
шахти. Анатолій Іванович спочатку працював на різних роботах, а потім його перевели на деревообробний комбінат, де
він освоював нову професію.
Умови життя в’язнів були жахливі,
вони потерпали від холоду та голоду. З
політичних в’язнів знущалися кримінальні елементи. Охорона не втручалася
в криваві сутички.
Втім тяжкі випробовування, які випали Анатолію Івановичу, не понівечили
його душу. Як часто, лежачи на нарах
вночі після важкої праці, він згадував
рідну Україну, Яготин, дендропарк у ньому, чудові краєвиди, чисті води річки,
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Анатолій
Іванович Курило
(праворуч)
у п. Інті після
звільнення.
(1958 р.)
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близьких людей... І ніби перегортаючи
сторінки дивної книги, набирався сил,
щоб зустріти новий день у холодній чужій стороні. Дружні стосунки Анатолія
Івановича з Григорієм Порфировичем
підтримували їх обох. Але Григорія Порфироча було звільнено раніше, ніж Анатолія Івановича. У цьому йому допоміг
М.Рильський. Коли Анатолій повернувся
до Києва, дружба цих людей тривала до
останнього часу їх життя.
Анатолія Івановича звільнили 4 квітня 1953 р. із зарахуванням заліків робочих днів. Однак Анатолій Іванович не зразу повернувся в Україну: він розумів, що
не зможе працювати там, де йому хотілося б. І він залишився в Інті ще на 11 років... Продовжував працювати на деревообробному комбінаті «Інта-вугілля», але
вже як вільнонайманий. Спочатку був
старшим нормувальником, згодом старшим інженером. А з кінця 1959 р. — начальником відділу планування на бетонному заводі. За його ініціативою було
проведено перехід на семигодинний робочий день для робітників бетонного заводу.
Зразу після закінчення строку ув’язнення Анатолія Івановича до нього приїхала Ганна Тимофіївна із сином, щоб
жити там, приїхала, як колись приїздили
до Сибіру дружини декабристів.
Ганна Тимофіївна працювала у конторі. Син вчився у школі.
Жили спочатку в халупі. Згодом переїхали до нового будинку.
Не можна не сказати про тяжкий
життєвий шлях Ганни Тимофіївни Бережної. Вона народилася 1915 р. у с. Михайлівці Михайлівського району Запо-

різької області, в селянській родині.
Батько — Тимофій Петрович Бережний —
працював на землі, був добрим господарем. Дбав про добробут своєї сім’ї, в якій
було шестро дітей. Дружина його — Парасковія Гнатівна — теж багато працювала. До роботи вона була привчена змалку:
з 12 років — нянька у чужих людей, а з
15 років їздила до Криму батрачити на
виноградних плантаціях. Побралися
Прасковія та Тимофій у 1909 р.
У 1930 р. Тимофія Бережного розкуркулили, будинок і майно конфіскували. Господар вирішив терміново виїхати
з села, бо попереду було вислання до Си-
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Довідка про реабілітацію Т.П.Бережного та членів його родини

біру. Дружина залишилася з дітьми. Згодом їх взяли до себе близькі родичі.
Ганна поїхала до Донецька. Влаштувалася на роботу. Трагедія членів цієї родини була в тому, що доводилося приховувати свою справжню біографію. Ганна
видавала себе за сироту... Згодом вступила до технікуму народного господарства.
Після його закінчення була направлена

на роботу до Яготина. Там познайомилася з Анатолієм Івановичем, одружилися.
У 1940 р. народився син Ігор.
Ганні Тимофіївні на своєму життєвому шляху довелося пережити дві трагедії — несправедливе покарання свого батька та необґрунтований арешт чоловіка.
Тимофія Петровича Бережного реабілітовано з усією родиною: дружиною
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(Парасковією Гнатівною) та дітьми (зокрема Ганною Тимофіївною) у лютому
1994 р.
Анатолій Іванович і Ганна Тимофіївна повернулися в Україну до Києва, у
1964 р. Анатолій Іванович до 1981 р. працював у тресті «Буддеталь», спочатку інженером відділу праці та зарплати, потім
начальником відділу планово-економічних обґрунтувань.
Був кваліфікованим працівником,
людиною енергійною, цілеспрямованою.
Радував Анатолія Івановича син Ігор,
який закінчив Київський політехнічний
інститут, захистив дисертацію.

Але пам’ять на все життя зберегла
тяжкі спогади: колючий дріт зони, вартових на вишках із автоматами, постріли,
гавкання вівчарок, нацькованих на
людей...
Не міг відповісти собі — за що ці
10 років у зоні? За що жахливі фізичні
та моральні страждання? Приниження
людської гідності...
Анатолій Іванович Курило тяжко
хворів і помер 3 лютого 1982 р.
Реабілітований 26 січня 1994 р.
Матеріал підготувала Г.Т.Бережна,
член Київського товариства політв’язнів
та жертв репресій
з 1992 р.
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Які різні постаті пройшли перед очима читача! Різні за своїми характерами, професіями... Від тих, хто був на вершині влади, — до простих звичайних людей. Але у
всіх одна спільна смуга життя — несправедливе покарання, безпідставний вирок, жорстокий кінець...
Цих людей давно вже немає в живих.
Але тому, що кожний автор нарису прагнув провести героїв через своє людяне,
співчутливе серце, — вони постають перед читачем живими яскравими неординарними особистостями.
А скільки людей такої долі залишилися не згаданими!
Благородна справа чекає на сучасників і представників наступних поколінь, які
мають продовжити написання великої книги життя мільйонів хороших людей, які не
дожили своїх літ, не докохали, не створили те, про що мріяли...
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