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ЗВЕРНЕННЯ
засновника і голови наглядової ради

благодійного фонду «Майбутнє Волині»
мецената Івана Омелянюка

Дорогі мої волиняни — земляки!
Маю за велику честь і приємність звернутися до Вас у

зв’язку з виданням унікальної книги «Минуле стукає у серце» й
прекрасну нагоду засвідчити Вам свою любов і повагу.

Я не можу не думати про Волинь і про своє рідне село Підси

нівку, що на Старовижівській землі. Мій паспорт свідчить про
те, що я киянин, але кров у мене — волинська.

Адже я народився і виріс на Волині. Тут нині живе моя ро

дина і покоїться прах старшого брата Івана, замордованого
сталінським режимом у 1941 році. Сплять тут вічним сном і
мої батьки.

Сьогодні Волинь не та, що колись. Вчора вона не мала того,
що має сьогодні. Ми віримо, що завтра буде ще краще. Чорні
плями нашого життя відійшли в історію. Нині йде процес
відродження як Храму видимого, так і невидимого — у душах
людей. Я дякую автору книги «Минуле стукає у серце» за
змістовну оповідь про тяжку долю моєї родини в добу комуно

совєтського режиму і  мою скромну благодійну працю на добро
рідним землякам.

Я дуже люблю свій отчий край, його щирих і привітних
людей. Усі вони сьогодні, незалежно від рангів, посад і віроспові

дань, невтомно трудяться  на благо рідної Волині й новітньої
України, своїм талантом і старанням домагаються вагомих
здобутків в економіці і моральному оздоровленні суспільства.
Завдяки Вам, мої земляки, гарнішають наші села, містечка і
міста, будуються храми, зростає добробут, відроджується
духовність.

Бажання мого серця: хай завжди буде Боже благословення
та милість Божа над Волинським краєм та його людьми!

Добра та успіхів усім, хто творить добро!

Засновник і спонсор благодійного
фонду «Майбутнє Волині»                           Іван Омелянюк
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ПРО АВТОРА

Марія Андріївна Хотин�
ська народилася  1947 року в
м. Ковелі у сім’ї робітника,
вихідця із селянської родини,
яка постраждала від
сталінських репресій. В 1965
році закінчила Ковельську
середню школу   3 імені Лесі
Українки, в 1971році —
Львівський політехнічний
інститут. Працювала інжене�
ром�електриком на заводі
«Ковельсільмаш» і у виробни�
чому об’єднанні «Ковельбуд�
індустрія». З 1989 року —
активний учасник громад�
ського та політичного життя в
Ковелі. У 1990 році обрана
депутатом міської Ради, в 1992

році працювала  заступником голови Ковельського
міськвиконкому.

З 2007 року — голова правління благодійного фонду
«Майбутнє Волині», діяльність якого спрямована на
утвердження моральних і духовних цінностей у суспільстві,
підтримку освіти і культури, малозахищених верств населення,
учнів і студентів із малозабезпечених сімей.

За сприяння фонду у 2007 році в Ковелі побудована
меморіальна стела «Хрест пам’яті жертвам більшовицького
терору» в пам’ять в’язнів, розстріляних у ковельській тюрмі.
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ЧАСТИНА 1

МІЙ РОДОВІД

Хто не знає минулого,
той не вартий майбутнього
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ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

Як швидко летять роки! Здається,  тільки вчо

ра в київському ресторані святкували  день наро

дження мого дядька Івана Омелянюка, а вже проми

нуло сім літ. Серед вітань звучали й елементи біо

графії іменинника і серед них раптом від родичів дру

жини Раї:  «Наш родовід  ми дослідили й описали, а де ж
ваша історія?» Дійсно, такі цікаві і незвичайні факти
біографії родини Івана, чом би не написати про них?

Так з’явилася  ідея написати хроніку родини.
А ще через рік — зустріч із Настею Пиянзіною

(Михалевич), яка приїхала погостювати до родичів із
Першотравенська. Наше чотиригодинне спілкуван

ня вилилося в цілий розділ книжки і породило її назву
— «Поліська Голгофа». Не все вдалося відразу осмис

лити і зрозуміти — ще було довге листування. Щось
друкувала, відправляла Насті на перевірку. На

томість отримала на 10 листках розповідь про пе

режите її сім’єю (а  моєю далекою родиною, про існу

вання якої  ще недавно нічого не знала). Тоді й прийш

ло розуміння самої себе, свого призначення в житті,
своїх поривів та спонтанних, всупереч благополуччю
і вигоді, вчинків останніх 15 років. Мною керувала ге

нетична пам’ять роду. Бо, як сказав Сергій Плачин

да, генетична пам’ять «здатна творити дива — не

сти через віки й тисячоліття незбагненне хвилюван

ня крові в нащадків давно забутих ними своїх слав

них предків».

Пригадалися події початку 90
их років та моя
спроба зафіксувати їх на папері ще у 1997 році. По

штовхом послужило прохання журналіста Яросла

ва Гаврилюка написати спогади. Спочатку відмах

нулася — ну який з мене мемуарист? Однак життя
розпорядилося по
своєму: зламавши в черговий раз
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ногу, божеволіючи від власної незатребуваності, аби
на чомусь розрядити нерозтрачену душевну енер

гію, почала писати. Ярославу довелося витратити
чимало часу, щоб довести мою писанину до ладу та
надрукувати її в газеті «Волинь» під назвою «Разом з
Рухом». А ще через рік з’явилися спогади «Дорога до
прозріння». Я  дуже вдячна Ярославу Гаврилюку  за
допомогу, бо сьогодні  вже не пригадала б усього пере

житого і не змогла б відтворити духу того часу.

Та остаточне рішення написати книгу прийш

ло після прочитання своїх власних листів до сестри
Наталі за період з 1965 року по наші дні. В деяких з
них — шквал емоцій. Живий голос свого часу, наївні й
щирі, вони і сьогодні хвилюють душу.  Далеко не все з
них можна опублікувати, та моє сприйняття жит

тя, оптимізм, цілеспрямованість можуть послужи

ти прикладом для молодого покоління.

Євгенія Божик, моя улюблена сучасна львівська
письменниця, висловила те, що змусило мене взяти

ся за написання цієї праці: «Людина — це ніби згус

ток праці і болю, радості і надій всіх, хто жив до неї,
а її життя — це ніби пам’ятник тим, хто її поро

див». Тому маю сьогодні за священний обов’язок звес

ти словесний пам’ятник тим, хто мене народив, і
донести його до всіх нащадків.



8

ПАВЛО, ТЕКЛЯ ТА ЇХ НАЩАДКИ

Вона була особлива. Не схожа ні на кого. Зако

хана в природу. Мала тонку душу, розуміла мову
трав і лісу. Спрагла до інтелектуального спілку

вання, якого не знаходила в своєму середовищі.
Тому так часто вирушала в мандри. Вирвавшись,
відводила душу в розмовах про сенс життя, про
покликання жінки, про потребу змін. Поліська
дівчина з освітою — таке рідкісне явище. Хто вона,
моя прапрабабуся? Як так трапилося, що прита

манне їй незбагненне хвилювання крові, неусвідом

лене поривання до самовдосконалення передалося
аж в п’ятому поколінні? У своїх нотатках буду
намагатися скласти якусь цілісну картину з тих
мізерних фактів, які були відомі її наймолодшому
внуку.

Мій прапрадід Павло Хотинський був польського роду
і працював лісничим поблизу села Замшани (нині Ратнів"
ського району). Жив у  мальовничому місці на хуторі серед
прекрасного лісу. Влітку на вакації до нього навідувалася
сільська інтелігенція. Молоді люди виїжджали на природу
поспілкуватися, подихати цілющим лісовим повітрям. За"
їжджали до молодого стрункого лісничого Павла, забирали
його з собою. Жарти, сміх, ігри... Молоді ж потрібно спілку"
вання, нові знайомства і нові враження. Серед приїжджих
дівчат сподобалася молодому лісничому незалежна і сим"
патична Текля, дочка замшанського православного свяще"
ника. Вона щойно закінчила жіночі медичні курси за спе"
ціальністю «фельдшер"акушер». На той час для сільської

РОЗДІЛ 1

РОДИНА ХОТИНСЬКИХ
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дівчини це було неабияким досягненням. Її батько був за"
можною людиною, так що міг собі дозволити послати дочку
на навчання. Між молодими людьми зав’язалася дружба, яка
переросла в кохання. Пристрасного Павла ніщо не могло
зупинити. Оця нестримність у почуттях і нетерплячість пе"
редасться його онукам і правнукам, особливо притаманна
вона моєму батькові Андрію.

 Що ж робити? Посвататись католику до дочки право"
славного священика — годі  було  й думати. Закони в селі
суворі. Діти мали чинити так, як скажуть батьки. Залиша"
лось одне — викрасти Теклю. Так він і зробив. Не знаю, чи
довго опиралася цьому Текля. Думаю, що пішла вона за по"
кликом серця. Бо не опиралася, не втікала, а народила Пав"
лові трьох синів і одну доньку.  Найстаршого (мого прадіда)
звали Петром, народився він у 1867 році. Середній, Антон,
з’явився на світ у 1871 році, найменший Дорофій, — у 1875.
Дочка Олександра померла ще молодою, а синам судилося
пережити дві війни. Зважаючи на рік народження першого
сина, можна припустити, що Текля і Павло народилися десь
в 1845"48 роках. Павло прожив приблизно 80 літ, тобто по"
мер десь у 30"их роках двадцятого століття.

Яким був Павло? Його сини і онуки — люди сильні і су"
ворі, прямолінійні до жорсткості, цілеспрямовані, амбіційні,
працелюбні і  ощадливі. Уміли добиватися задуманого, лю"
били бути в усьому першими і найкращими. Мабуть, таким
був і Павло. Поляки — люди гонорові і немилосердні. Оця
суворість   декого з нащадків Павла стане причиною страж"
дань і поневірянь їх близьких родичів.

А Текля? Вона була особлива, в селянський побут не
вписувалася. Жила своїм життям, часто приймала друзів і
багато подорожувала — то в Київ, то в Петербург, то в По"
чаїв.  Лікувала людей. Вміла складати переломи,  лікувала
внутрішні органи, виводила лишаї, зналася на травах. Хворі
приїжджали з усієї округи. Для них мала свою амбулаторію
на два ліжка — дід Павло побудував  невелику хатину в сад"
ку. Там вона приймала хворих, іноді клала їх у свою «лікар"
ню» на тиждень або й на два. Чим же розраховувалися се"
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ляни за надану медичну допомогу?  Зважаючи на те, що сини
не отримали  великих спадків, розрахунок проводився на"
турою — хто чим міг. Сім’я жила на гроші батька. Лісничий
отримував непогану зарплатню, також мав державний
фонд на землю для обробітку. Тому своєї землі мав мало.
Утримував господарство, багато трудився. Для домашніх і
польових робіт наймали служницю.

 Текля називала себе пані Хотинською, господарством
не переймалася, займалася в основному медичною практи"
кою. Товариство так  і казало — «їдемо до пані Хотинської».
А наїжджали часто. Меду з Павлової пасіки не вистачало
для частування гостей. Павло був скупуватий, сердився, що
весь мед витрачають для Теклиних гостей. Тоді  вирішили
викачаний мед ділити на дві частини. Своєю половиною Тек"
ля пригощала гостей, а Павлова половина меду була для
сім’ї. Та Теклин мед швидко закінчувався, і коли знову при"
їжджали гості, доводилося Павлу діставати свій мед. До них
часто навідувалися поміщики Кобилянські з Каменя"Ка"
ширського, які доводились Теклі далекою ріднею. Та вар"
то їм було  похвалити коня, як на другий день кінь здихав. В
один зі своїх приїздів вони відзначили, як швидко виросла
дочка Хотинських. На другий день дочка Олександра за"
хворіла і незабаром померла. Після цього Текля перестала
приймати цих гостей.

Павло добре знав ліс, вмів «читати» по слідах. За сліда"
ми коня міг знайти селянина, який крав сосну. Своє знання
лісу  передав  дітям. Антон закінчив  школу лісників і пра"
цював усе життя лісничим. Я пам’ятаю цього гарного діда з
розкішною бородою, який жив у моєї тітки Насті Дідіцької,
батькової сестри. Антон з дружиною виховували Настю з
дворічного віку, бо своїх дітей не мали. Помер  у 1955 році.

Дітей чоловічої статі подружжя Хотинських вирішило
хрестити за католицьким обрядом, а жіночої — за право"
славним. Та католицької церкви поблизу не було, і незаба"
ром їх діти й онуки почали сповідувати православну віру.

Теклин батько тяжко переживав зраду дочки, довго не
міг  простити її заміжжя з католиком. І тільки після наро"
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дження третього сина Дорофія він пробачив дочку і при"
йшов її провідати. Невідомо, чи виділив багатий дід щось
онукам зі своїх земельних володінь, чи займався їх духов"
ним вихованням, але саме по  лінії Дорофія пішли священи"
ки. І саме рід Дорофія обминули тяжкі випробування, через
які довелося пройти синам і онукам найстаршого сина Пет"
ра, мого прадіда. Проаналізувавши долю нащадків  синів
Теклі, роблю висновок:  заміжжя без благословення батьків
є важким гріхом, спокутувати який доводиться нащадкам.

Рід Хотинських дав дві гілки — діда Петра і діда Доро"
фія, бо в Антона дітей не було (одна дочка, та й та померла
ще малою). По лінії діда Петра всі онуки і правнуки по чо"
ловічій лінії або вмирали малолітніми, або загинули в УПА.
Я думала, що на цьому рід Хотинських припинив своє існу"
вання. Однак ні. По лінії Дорофія пішли сини, онуки, прав"
нуки, його онук Адам і правнук Микола — священики. Де"
хто з  синів виїхав у Парагвай ще до війни. Так що нашого
цвіту — по всьому світу.

У мого прадіда Петра також було троє синів і одна доч"
ка. Його дружина (моя прабаба Юхимія) народилася в 1867
році і померла від тифу у 1917. Найстарший син — мій дід
Адам — народився в 1896 році (помер у 1976р.), потім —
Андрій, 1900 року народження, тоді — Тетяна, 1903 року на"
родження. Після Тетяни була ще одна дочка Марія, 1907 року
народження, вона померла сімнадцятилітньою. Наймолод"
ший Олександр народився у 1910 р.  Його дочка  Настя — моя
сусідка. Вона й розповіла мені романтичну історію про Павла
і Теклю.

 Свої медичні знання  Текля не встигла передати ні дітям,
ні онукам. Її діти до медицини не мали хисту. Найстарший
онук Адам був для цього занадто суворою людиною. Олек"
сандр мав більш лагідну і добру вдачу. Саме йому бабця мала
намір передати свої знання, але не встигла. Текля померла
від тифу в 1917 році одночасно зі своєю невісткою, дружи"
ною Петра.

Про Петра в мене відомостей мало. Знаю тільки, що він
любив більше майструвати, аніж обробляти землю (на на"
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ших бідних поліських угіддях земля прибутку не дає). Був
хорошим столяром, теслею, своє ремесло передав дітям.
Складав гроші, однак після революції вони перетворилися
на папірці. Довелося все починати спочатку. І він, і його діти
мусили багато працювати, щоб прогодувати сім’ю, прику"
пити землі. Тому й дісталося  дітям її лише по десятині. На
світлині 1937 року він після довготривалої хвороби — ху"
дий і виснажений. На іншій світлині 1939 року (весілля тітки
Насті) виглядає набагато краще. Моєму прадіду Петру не
судилося померти своєю смертю:  хтось його застрелив по"
близу с. Сереховичі в 1944 р., коли він віз «поставку». Тоді
стояв фронт, є версія, що його вбили радянські зв’язкові.  Ро"
зумна кобила привезла тіло діда до хати. На ньому не було
кожуха. Невже через кожуха треба було позбавляти лю"
дину життя?

 Дід Петро вдруге не одружився. Обзавелися сім’ями
сини, біля Петра довгий час проживала сім’я середнього
сина Андрія. В 1932 році одружився і найменший син Олек"
сандр, вийшла заміж дочка Тетяна. Доживав дід із наймо"
лодшим сином Олександром  ще у Павловій хаті. Вона була
складена з добротного просмоленого дерева. В 1952 році її
перевезли в село. Стоїть вона й нині, нові хазяї обклали її
цеглою.

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ  МОГО ДІДА АДАМА

Адам за царизму закінчив церковно"приходську шко"
лу і був на той час грамотною людиною. Відбував  солдатсь"
ку службу в роки Першої світової війни у Дніпропетровсь"
ку. Після закінчення служби залишився на деякий час пра"
цювати в  міліції. Наприкінці серпня  1918 року повернувся
до рідного хутора Наддатинь на Гайдуки  (так називали на
хуторі той куток, де проживали Хотинські). Заможний і без"
дітний дід Антон запропонував молодому і грамотному пле"
міннику жити у нього, щоб було біля кого прихилитися на
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Євдокія, перша дружина діда
Адама, моя рідна бабуся.

1915—1917 роки.

старості і передати комусь
спадщину. Однак чужа
хата — то не своя. Адам
прожив у сім’ї Антона 15
років, доки не збудував
власну хату і не перебрав"
ся туди із сім’єю. Нічого з
тої обіцяної спадщини
йому не дісталося, та й роз"
віялася вона за вітром у бу"
реломі Другої світової
війни.

Через кілька місяців
після повернення з армії
Адам одружився з Євдо"
кією Михалевич. Євдокія
була приваблива і життє"
радісна дівчина, дочка за"
можного лісничого  Йосипа
Михалевича з сусіднього
хутора Хочево (Йосип по"

стійно прикупляв землю і будував хати на ній для своїх
синів). На дівчину із заможної родини задивлявся не один
хлопець, і серед них сусід діда — Андрій Козел. Амбітний
Андрій не міг пробачити дідові, що той відбив у нього дівчи"
ну, і все життя мстив йому та його родичам за це. На фото"
графії 1937 року мій дід — красень, міцний, стрункий, з гар"
ними вусами. Євдокія покохала  діда, та її щастя тривало
недовго. Народила Євдокія у листопаді 1919 року сина Анд"
рія (мого батька), а в 1922 році — дочку Настю. Андрій був
енергійним, рухливим хлопчиком, любив пустувати. Дід
Антон і його дружина Марія дуже прив’язалися до меншень"
кої Насті. І коли Євдокія захворіла, а потім  померла, то вони
виховали Настю як свою дочку і доживали при ній.

 Мій дід був суворої вдачі, дуже хотів самостійності, тому
всі роки збирав гроші на землю й хату, щоб відділитися. До"
водилося ущемляти сім’ю, недоїдати. Нелегкою була доля
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поліської жінки. Зимою  білизну полоскали в холодній воді у
ставку, застуджувалися і хворіли. Так застудилася й моя
бабуся Євдокія. Хворіла  недовго, померла від запалення
легень, а може, від сухот. Моєму батькові на той час випов"
нилося 6 років. В його пам’яті про матір залишився лише
один спогад: мама лежить на ліжку хвора, кашляє, він з кри"
ком скаче по хаті. Шум заважає мамі, їй недобре, і вона про"
сить сина припинити біганину. Однак Андрій не слухає. На"
решті, мама не витримує, зриває з себе  ковдру і кидає на
нього. Тоді хлопець лякається і замовкає. Мабуть, через
стресовий стан це закарбувалося у дитячій пам’яті. Він зга"
дував про цей випадок із жалем, йому було прикро, що  не
слухався хворої мами.

Дід Адам, на той час ще молодий і здоровий чоловік,
незабаром одружився вдруге. Він узяв молоду гарну  без"
дітну вдову  із с. Глухів. На фотографії 1939 року вона ще
досить вродлива молодиця. Звали її Марія, думаю, що й мене
назвали на її честь. Баба наша була добра, ми всі її любили і
вважали рідною. Вона була спокійна, розважлива і мудра
жінка, з нею хотілося порадитися, попросити допомоги.  З
дідом вони були дуже різні за характером, але саме це стало
запорукою їх сімейної злагоди. Свою другу дружину дід
беріг, вона знала кухню і дітей. Важкими роботами в полі
займалися дід Адам і дорослі діти. Чомусь сім’я діда Антона
не сприйняла її. Мабуть, їм було психологічно важко зми"
ритися з тим, що  місце  Євдокії зайняла інша жінка. Жили в
одній хаті дві сім’ї, було тісно, доводилося  спати на підлозі.
Харчувалися окремо. Дід Адам клято працював у столярній
майстерні,  обладнаній із колишньої Теклиної амбулаторії,
робив на продаж вози, вікна, двері, діжки, бочки. Крім того,
мусив працювати і в полі. Прикупляв землю, а в 1933 році
побудував гарну хату, куди й переселився із сім’єю. Настя
залишилася у діда Антона.

 Андрій, мій тато, з малих літ допомагав  батькові. В 14
років   міг  зробити бочку. Дід заставляв його багато і важко
працювати як в майстерні, так і в полі. Можливо, саме тому,
що не знав материнської ласки, важко працював,  виріс су"
ворою  людиною. Батько  завжди любив бути в усьому пер"
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шим. Вже парубком  намагався заробити на гарний одяг, один
з перших у селі придбав велосипед. Міцний, як і всі Хо"
тинські, сильний фізично,  був завидним женихом. Знався
на бджільництві, вмів прищеплювати дерева й любив по"
лювання. Та дід Адам стріляв краще і дичини приносив
більше.

 За Польщі ліс був державний, за полювання треба було
платити гроші. Платили навіть за право збирати ягоди і гри"
би. Зимою їздили возом до Ковеля торгувати. Продавали
столярку, мед, сушені гриби, деколи — теля або кабана. Всі
гроші відкладали на купівлю землі. Поступово дід Адам ви"
бився у поважні середняки.   Придбав молотарку і присто"
сував до неї дизельний двигун. Йому порадив це зробити
Ілля Миколайович Сидорський, який навіть приїхав до нього
на хутір встановити двигун. Навчав мене в школі Ілля Ми"
колайович слюсарної справи, а я й не знала, що він знайо"

1937 рік. Хутір Наддатинь. Родина Адама Хотинського, мого діда.
Зліва направо — Настя (Дідіцька), дід Адам, Ярина, баба Марія,

Зіна. Стоять: Андрій — мій батько і прадід Петро.
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мий з моїм дідом. Його дружина, Ганна Максимівна, була
сестрою адвоката Підгірського, посла до польського сейму.
Дружина Підгірського — Леся — була головою  Ковельсь"
кої філії «Союзу українок» у 30"х роках.

В 1928 році у дружини діда народилася дочка Ірина, у
1929 році — дочка Зіна. Мій батько був його єдиним сином.
Тому дід намагався його навчити всякому ремеслу, переда"
ти йому все, що знав сам. І дійсно, люди говорили, що у мого
батька були золоті руки. Меблями, які він зробив, коли мені
виповнилося всього 6 років, я користуюся до цього часу.

У 1937 році вся родина Хотинських, яка проживала на
Гайдуках, сфотографувалася. Я вдивляюся в цю унікальну
світлину, і вона мені багато про що говорить.  У центрі —
прадід Петро. Стоять тут його сини — 30"40"літні міцні чо"
ловіки, дочка Тетяна. Поруч з ними — їх діти різного віку.
Моєму батькові — 18, він ще дуже юний. Одягнений у піджак,
на шиї — краватка. Молодь — у вишиванках. У батька ви"
шиванки не було. Його сестри були ще малі, щоб йому ви"
шити, баба і мати давно померли, а Настя жила в іншій сім’ї.
Першу вишиванку йому подарує моя мама. Хлопці міцні і
стрункі, святково одягнені, але босі. Мабуть, тому й були
здорові та міцні, що ходили босі, дихали цілющим повітрям,
споживали просту натуральну їжу.

Мені розповідали, що взимку всі хлопчаки ганяли на
саморобних ковзанах. Навіть до школи їздили на них. Після
війни школа знаходилася в селі Замшанах  за 5 кілометрів
від хутора. Тільки замерзне вода — навпростець, через бо"
лото і ліс. Не раз і шубовсне в якусь болотяну ополонку. Але
прибіжить додому, перевдягнеться, відігріється на печі — і
далі гасати.

 Ця світлина зроблена в період розквіту  родини Хо"
тинських, коли завдяки виснажливій праці нарешті прий"
шов відносний матеріальний статок. Попідростали сини,
з’явилися додаткові робочі руки. Хіба їм тоді думалося, що
мине лише кілька років і все полетить шкереберть, поло"
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вина з них загине, а ще половина  пройде через такі поне"
віряння, що, здається, краще  смерть?

Однак буду продовжувати розповідати про свого діда.
Після одруження сина Андрія (а про це буде окрема роз"
повідь) сім’я жила разом.  Майже всі племінники діда ходи"
ли у повстанцях, але Андрія дід у ліс не відпустив. Він у ньо"
го був один, тому намагався його вберегти.  Мій батько ніко"

1937 рік. Хутір Наддатинь, родина Хотинських
1 ряд зверху зліва направо: Андрій — брат діда, Андрій — мій
батько, Іван — син Андрія, Костя — син Дорофія, Ганна — дружина
Олександра з дочкою Катею на руках, Олександр — брат діда;
2 ряд, стоять: Тетяна — сестра діда, Ганна — дружина Андрія,
Марія — дружина Антона; сидять: Адам — мій дід, Антон —
дядько діда, Петро — мій прадід; стоять: Василь з дочкою (син
Дорофія), Іван — син Тетяни;
3 ряд — діти: Юрко і Олександр — сини Тетяни, сусідський
хлопчик, Зіна — дочка Андрія, Настя — дочка Олександра, Адам
Михалевич — двоюрідний брат Насті;
4 ряд — сидять діти — Євдошка і Марія Козел, Юхимка — дочка
Андрія, Настя (Дідіцька) — сестра мого батька, Федір Козел, Юхим
та Адам — сини Андрія.
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ли політикою не
цікавився.  Працю"
вав «по"чорному»,
бо треба було стара"
тися на свою хату,
заводити  господар"
ство.

 Життя на ху"
торі було тривожне
і небезпечне. Вночі
могли прийти то по"
встанці, то партиза"
ни, всіх треба було
нагодувати та ще й з
собою дати. Бувало,
тільки заколе дід ка"
бана та впорає його,
як уночі тут же приходять партизани, йдуть до клуні, де дід
сховав свіжину, і все забирають. Очевидно, що то була «на"
водка». Часто партизани приходили під виглядом по"
встанців, а бувало й навпаки. І не дай, Боже, на когось доне"
сти! Провокації чинилися на кожному кроці. Той, хто доно"
сив, міг поплатитися власним життям. Батько часом зиму"
вав у тестя в селі Підсинівці,  де було безпечніше, але  й там
він щось майстрував.

Дід Адам часто сварив своїх племінників, особливо Ада"
ма, за їх каральні акції. То був жорстокий час, страждали і
невинні люди. Доки стояли німці, повстанці відчували себе
впевнено, контролювали всі довколишні села. Німці на хутір
заглядали рідко, та й каральних операцій майже не прово"
дили. З повстанцями жителі рахувалися,   збирали для них
одяг, харчі. Люди ненавиділи німців, молодь масово запису"
валася до повстанських загонів, проходила вишкіл і бойову
підготовку.

Коли ж вдруге прийшли «совєти», почалися арешти і

1951 рік. Лєнінськ
Кузнецький.
Перша поїздка Андрія до батьків.

Адам, його дружина Марія,
Андрій, Зіна.
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переслідування. Хата діда була під постійним наглядом.
Племінники боялися сюди заходити, могли тільки переда"
ти, щоб у призначене місце принесли харчі.

Радянські військові поводили себе як завойовники:
ґвалтували жінок, пили самогонку. В дідовій новій хаті роз"
містили штаб, сім’я змушена була перебратися жити до се"
стри діда — тітки Тетяни. Люди гнали самогонку та обміню"
вали її у солдатів на взуття.

Воєнне лихоліття сім’я мого діда якось пережила. У
травні Андрія мобілізували в армію. На руках 48"літнього
діда залишилися дружина, невістка, дві дочки і дві маленькі
внучки, мої сестри Євдокія і Наталка. Наталка народилася
восени 1944 року, коли батько перебував на фронті. Дід наш
був розумний і ощадливий  чоловік, якось зумів дати раду.
Однак біда не обминула дідову хату.  В 1946 році заарешту"
вали старшу доньку Ярину начебто за зв’язок з повстанця"
ми. Їй загрожувало 10 років тюрми. Однак дід найняв досвід"
ченого адвоката, тому обійшлося п’ятьма роками таборів.

У травні 1946 року, відслуживши строкову службу,
батько повернувся додому. Він зводить хату (ліс, здається,
був заготовлений ще до армії), і через рік перевозить її до
Ковеля. В квітні 1947 року народилася я, а вже через два
тижні батько забирає сім’ю у місто. Старша донька Дуня
тимчасово залишається з бабою і дідом.

В 1947 році розпочалося масове розкуркулення і виве"
зення людей до Сибіру. Дід Адам не належав до розряду кур"
кулів і в списках на виселення не значився. Однак Андрій
Козел, який усе життя люто ненавидів нашу родину і сім’я
якого була знищена повстанцями, «посприяв» тому, щоб
місцеві власті виселили сім’ю мого  діда, в якого була нова
хата, і саме вона  стала основною причиною виселення. Яка
іронія долі! Дід 15 років старався на ту хату, відмовляв собі
і своїй сім’ї в усьому, і саме ця хата стала причиною його
поневірянь. Людська заздрість та підступність узяли гору
над справедливістю.
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В травні 1947 року почалася нова сторінка в житті нашої
родини. Навіть не так: почалося знищення великої родини і
спроба на її уламках  побудувати нове життя. Якщо молодій
батьковій сім’ї було трохи легше пережити цей злам, все"
таки вона залишилася на Батьківщині, то для діда то був
справжній крах. У 51 рік важко розпочинати нове життя,
але жити мусили, і вони вижили.

Дід не сподівався, що його виселять. Син воював на
фронті, а в його  хаті зупинявся Федоров, керівник парти"
занського з’єднання. Дід не був куркулем  і не міг відповідати
за племінників. Здавалося, причин для виселення не було. І
коли раптом приїхали солдати, які зачитали наказ про ви"
селення протягом двох годин, дід остовпів. Він сидів посеред
хати нерухомий і не міг зрозуміти, що відбувається. Часу
залишалося мало, тому солдати почали самі пакувати речі
та носити їх на підводу. Старша дочка сиділа в тюрмі, а мен"
ша, тендітна і хвороблива Зіна, в той день пішла до тітки у
сусіднє село. Мою сестру, п’ятирічну Дуню, схопила квар"
тирантка (вчителька) і забрала із собою. Потім вона відпра"
вила дівчинку до якихось родичів,  через кілька днів при"
їхав мій батько і забрав її до Ковеля.

Отож, діда з бабою вислали самих. Завезли їх у Кеме"
ровську область. Спочатку поселили в телятнику. Згодом
діда як спеціаліста перевели у Лєнінськ"Кузнецький, де дали
кімнатку в бараку. Дід працював у столярній. Однак прижи"
тися на новому місці дід з бабою ніяк не могли. Сім’я була
розірвана. Ярина відбувала покарання в таборі  на ст. Реше"
ти Красноярського  краю, Зіна залишилася на Волині, жила
у тітки в с. Дубечному. Батьки дуже переживали за свою
хворобливу дочку, і в 1948 році  втекли на Волинь. Цього
разу їх заарештували всіх трьох і знову відправили в
Лєнінськ"Кузнецький. По дорозі Зіна застудилася, її здоро"
в’я різко погіршилося. У неї виявили туберкульоз кісток.
Тиха, спокійна, вона  старалася чимось допомогти сім’ї.
Шила з ганчірок килимки на продаж.

Після звільнення у 1951 році  Ярина  приїхала до батьків
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у Лєнінськ"Кузнецький. В тому ж році дід спромігся купити
невелику хатину, яка складалася з кімнати і кухні. Частину
грошей  (900 крб.) йому віддали з тих, що конфіскували під
час  арешту. Частину прислала тітка, яка продала їх вцілілу
швейну машинку. За ці гроші й купили хатину.

В 1953 році нове горе спіткало сім’ю: померла Зіна. Од"
нак життя продовжувалося. Незабаром Ярина вийшла
заміж. Ще перед заміжжям вона приїжджала в Ковель, мені
тоді виповнилося 6 років. Була гарно вбрана. Поїхала в Зам"
шани до родичів і взяла мене з собою. Ми кілька днів жили у
мого хрещеного батька Кості (він доводився батькові дядь"
ком). Я подружилася з його дочкою Катею. Якось ми з нею
каталися на гойдалці, Катя впала і їй довго боліла спина. А я
відчувала себе винуватою, що Катя не втрималася. У них

1950 рік. На засланні у Лєнінськ
Кузнецькому. Внизу сидять зліва
направо: Хотинські: дід Адам, Зіна — його дочка, Марія — його

дружина, Тетяна — його сестра.
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була маленька дитинка — дівчинка Оля. Вона лежала в пле"
теній колисці, підвішеній посеред хати шнурками до стелі.
Дуже зручно колихати, коли господиня зайнята домашніми
справами. Один раз штовхнув рукою — і колиска ще довго
гойдається. Це було дуже цікаво, і я все прагнула її гойдати,
навіть коли Оля спала.

Ми провідували також дядька Олександра. Всюди нас
садили за стіл і пригощали. Наші поліщуки — люди гостинні
й доброзичливі.  В селі тоді жили бідно, вдягалися в домо"
тканий одяг. Моя тітка в своєму шовковому платті вигляда"
ла порівняно з ними, як пані. Люди дивувалися:  ото гайду"
ки, — тут були багаті і в Сибіру багаті, хоч усе втратили.

Дід при першій можливості приїхав до Ковеля провіда"
ти сина, за яким дуже сумував. Він гостював у нас місяць —
цілу відпустку. Добивався реабілітації, їздив до Федорова.
Мій батько також як учасник війни написав листа в Москву
з проханням дозволити дідові жити в Україні. Діда реабілі"
тували і навіть частково виплатили  компенсацію за хату,
яку на той час перевезли в село під школу.

Переселили до села всіх, хто ще залишався на хуторі,
повикорчовували всі садки, щоб і духу гайдуцького там не
було,  зорали всю землю під поле. Ще по лісах ховалися по"
встанці, то «совєти» просто знищили можливе місце їх при"
тулку. На хуторі Наддатинь було 90 хат. Поруч  розташу"
вався значно менший хутір Вужийське. Але з Вужийського
нікого не переселили, там жили бідніші люди. А гайдуків
треба було знищити, розселити по Сибіру, а добро їх забра"
ти. Спочатку, як переселяли, то ще давав колгосп коней для
переселення. А потім почали діяти зухвало й цинічно. Роз"
валювали комин, цеглу з сажею скидали в хату, все покри"
валося брудом, а потім розкидали дах. Будівля ставала не"
придатною для проживання, тому люди змушені були по"
кидати землю своїх батьків.

Я любила діда. Любила лазити до діда на коліна, глади"
ла його вуса, виціловувала очі. Дід мене також любив. Важкі
випробування змінили його, він став добрішим і м’якшим.
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Навчив мене заварювати чай, до якого призвичаївся в Си"
біру. Під час своїх приїздів  часто ходив на полювання, при"
носив зайців, качок. Приносив і гриби, я їх смажила (це вже
пізніше, коли мама  була хвора). Іноді брав мене із собою в
Замшани. Колись привіз старого «кухра» (очевидно, хтось
зберіг його від конфіскації). Стоїть той «кухор» до цього часу
у мене на горищі як пам’ять. Нерідко під час своїх приїздів
дід наймався на роботу — будував по селах вітряки, бо був
спеціалістом у цій справі.

Дід  хотів жити в Ковелі, поруч із сином. Баба ніяк не
хотіла переїжджати, в неї у Лєнінськ"Кузнецькому з’яви"
лися подружки, їй подобався уклад життя сибіряків, вона
звикла до чаювання і чистоти. Але основною причиною, чому
баба не хотіла повертатися, —  була могила її нещасної до"
нечки Зіни, яка там знаходилась. Зіна перед смертю не раз
казала:  «Ви поїдете, а я залишуся тут сама, не буде кому
доглянути мою могилу». Так  і сталося. Але дід наполіг, ку"
пив у Ковелі частину старої хати на дві сім’ї і незабаром з
дочкою, зятем, онуками і дружиною переїхав до Ковеля.

1929 рік. Школа у с. Замшани.
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 Так проходили роки, дід поступово старів, почало зда"
вати серце. Несподівана трагічна смерть мого батька у 1974
році його підкосила. Пережив він сина всього на два роки.
Але за ці два роки він встиг владнати справи стосовно бать"
кової спадщини. Заявивши себе спадкоємцем сина,  цим са"
мим зменшив частку моєї мачухи (легковажної і хитрої
жінки). Свою ж заповів мені. Разом з бабою вони цілий рік
доглядали мого маленького синочка, доки  його не влашту"
вала у садочок. Все"таки я була його улюбленою онукою.
Чи не тому, що була дуже схожою на його сина, чи не тому,
що першою з онуків щедро дарувала йому свою любов? Всі
Хотинські дуже стримані у виявленні почуттів, не люблять
«телячих ніжностей», і я — в тому числі. Та маленькій Мані
це було невідомо, вона вела себе безпосередньо і відкрито
виявляла свої почуття.

Дід тримався, доки відчував себе потрібним.  Через два
роки після смерті мого батька він помер тихо і спокійно.

80
ті роки. Тітка Настя Дідіцька показує своєму синові Сергію
і внукам місце, де колись стояла їх хата на хуторі Наддатинь.
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ДІД  ВАСИЛЬ

Дід Василь був з бідної родини. Народився  у 1896 році в
маленькому селі Підсинівка (неподалік великого села Сино"
во), прожив там усе життя, там і помер у 1971 році.  Його
мати, сирота Ксеня, довгий час працювала служницею в сім’ї
лікаря"поляка в с. Мільцях, яке знаходиться за два кіло"
метри від Підсинівки. У хазяїв вона багато чому навчилася:
смачно готувала, вміла прийняти пологи і надати першу
медичну допомогу. Фактично  виконувала за сумісництвом
обов’язки санітарки. Пізніше цей досвід їй пригодився. Вона
стала вмілою місцевою повитухою, могла прийняти най"
важчі пологи і зналася на травах. Був випадок, коли лікарі
були безсилі зарадити молодій  жінці, яка дві доби не могла
розродитися. Тоді покликали бабу Ксеню, і вона допомогла
їй. Великий досвід і вроджена інтуїція ставали у пригоді в
екстремальних випадках. Своїми знаннями  ділилася з людь"
ми. Відомий цілитель Лонко із Личин також багато чого на"
вчився у неї. Він лікував людей, вмів сам приготувати ліки.

Господарі оцінили старання своєї служниці. Добре до
неї ставилися, намагалися її навчити бути хорошою госпо"
динею. А коли прийшов час, віддали  заміж у її рідне село
Підсинівку. Це село я добре пам’ятаю, бо часто гостювала у
бабусі. Розташоване воно на березі  Турії,  маленьке, але
дуже затишне.

Чоловік Ксені Іван був з багатодітної родини, тому землі
своєї майже не мав. Народилося у подружжя четверо дітей
— син Василь і  три дочки. Дві з них померли у Першу світо"
ву війну від тифу, третя Марія вийшла заміж у с. Синове.

У 1914 році Василя мобілізували до царської армії. Як і
більшість молодих хлопців з Підсинівки, він майже не вчив"
ся в школі. Та за два роки навчився писати, читати, рахува"
ти. Служив у кавалерії, збереглася його фотографія того

РОЗДІЛ 2

РОДИНА ОМЕЛЯНЮКІВ
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1915 рік. Справа — дід Василь
Омелянюк у царській армії.

періоду, де він з товари"
шем знявся у
військовій формі, із
шаблею у руці. Спочат"
ку йому було нелегко.
Та завдяки природним
здібностям, освіченості,
умінню ходити коло ко"
ней він швидко пере"
гнав російських при"
зовників, яких там
було більшість. За ко"
роткий час йому при"
своїли звання капрала
і доручили командува"
ти цілим відділенням
кавалеристів. До своїх
підлеглих ставився із
співчуттям. Дід згаду"
вав, як йому доводило"
ся часто захищати од"
ного слабкого кавале"
риста родом з Ярос"
лавської губернії,  над
яким  знущалися сол"
дати.

Дід Василь брав участь  у російсько"австрійській війні
в Галичині, Польщі, Прусії. Коли почалася революція, то
потрапив у саме горнило революційних подій. Деякий час
воював у війську Чапаєва, але швидко зрозумів своє місце і
перейшов до війська УНР часів Центральної Ради, а пізніше
гетьмана Скоропадського. Його кавалерійський полк дис"
локувався в Катеринославі.

Після падіння Гетьманату його полк фактично самороз"
пустився. Коли дід Василь дізнався, що в результаті нового
переділу кордонів Волинь залишилася у складі Польщі, то
вирішив повернутися додому. Забрав коня, свою гарну уні"
форму, шаблю, кинджал та повернувся у 1919 році  в рідну
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Підсинівку, яка нараховувала всього  75 дворів. В селі його
прозвали «Гайдамакою». Кінь допоміг йому стати на ноги.
Вдома було голодно і порожньо. Померли сестри, а за ними
— й батько, не доживши до 50 років. Та були в хлопця сила
і бажання вибитися зі злиднів. Хоч і бідний був, але ж який
гарний, особливо у формі! Задивлялися на нього дівчата.

 Свою долю зустрів Василь у с. Синовому, де на той час
проживала його заміжня сестра. Вподобав він  вродливу
чорнооку Палажку з родини Коцюбчиків. Палажка потай
любила вродливого юнака, та боялася про нього навіть мрія"
ти.  Василь був з бідної родини, отож, не пара їй, не відда"
дуть заможні батьки свою одиначку заміж за бідака. Довго
не наважувався свататися Василь, та доля розпорядилася
так, що Палажка таки стала його дружиною.

 Батько Палажки Григорій Коцюбчик їздив на заробіт"
ки в Америку. Заробивши грошей, купив хутір біля с. Сино"
вого. Дружину його звали Степанидою. По"вуличному їх
звали Чумаками. Народилося в них 18 дітей, проте живими
залишилося лише двоє: моя баба Палажка та її брат Іван.
Так що в моєї мами був лише один дядько і одна тітка.  Па"
лажка народилася у 1899 році, її брат Іван у 1898 році.

ІСТОРІЯ ОДРУЖЕННЯ ПАЛАЖКИ І ВАСИЛЯ

Посватав Палажку хлопець із заможної родини. Дівчи"
на, хоч потайки любила Василя, дала згоду. Вже й могорич
розпили, тільки щось невесела Палажка. А як поїхали сва"
ти, побігла в клуню і розплакалася. Мати відчула, що щось
негаразд, кинулася шукати дочку:  «Чому плачеш, доню,
немилий тобі жених?» Довелося відкритися дочці, що лю"
бить  Василя, але він з бідної родини, тому й не посміла при"
знатися батькам. «Не журися, доню,— сказала мати. —
Віддамо назад могорича, скажи своєму Василю, що може
приїхати свататися. А що не має землі, то не біда: земля в
нас є. Має коня, руки, — дасть Бог, наживете добро». Батько
погодився з матір’ю. Віднесли наступного дня могорич сва"
там, розірвавши цим заручини. Отака добра душа була в
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Мої дід і баба — Василь і Палажка
Омелянюки. 60
70 роки.

моїх прадіда і
прабаби, — не
могли вони зро"
бити нещасною
свою єдину донь"
ку.

Так Палаж"
ка вийшла заміж
по любові. Хоч
знала, що Ва"
силь з бідної ро"
дини, але такої
бідності не уяв"
ляла. Коли Ва"
силь привів мо"

лоду дружину у свою хату, стала вона оглядати його стат"
ки. Пішла в комору, заглянула в діжки та бочки, в яких се"
ляни зберігають зерно, а вони порожні. Полізла на горище
— може, там щось буде? — також порожньо. «Василю, а що
ж ми їсти будемо?»— запитала дружина.  «Не журися, за"
робимо ми на їжу», —  відповів Василь. І дійсно, через рік
наповнилися зерном бочки і з’явився в домі достаток. За"
робляв Василь конем, орав людям городи. Була й своя зем"
ля — Палажчине придане: чотири десятини орної землі та
п’ять під пасовищем біля с. Соколища, за кілька кілометрів
від Підсинівки. Там облаштував дід обійстя, господарські
споруди, щоб можна було десь  сховати реманент, зібраний
врожай та й заночувати на випадок негоди або в гарячу пору.
Називали це місце Калинець. Мої тітки згадують, що там
було дуже гарно. Крім пасовища, був невеликий гай, де рос"
ли калина, берези, ліщина, співали пташки. Викопали ко"
панку, під рукою завжди  свіжа вода. На обійсті тримали
10—15 овець, 3—4 корови. Було також двоє коней та свині.
Овець стригли кілька разів на рік, вовну пряли, ткали, шили
з неї теплі піджаки, спідниці, а з овечих шкур — кожухи. На
зиму худобу забирали у Підсинівку.

Дід Василь іноді розповідав  найменшому синові Івану
про своє життя за Польщі. Після одруження  день і ніч пра"
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цював, щоб ви"
битися з
бідності. Чоти"
рьох десятин
землі було не"
достатньо, щоб
мали придане
шість дочок.
Аби докупити
землі, дід зму"
шений був
економити на
всьому. Нама"
гався заробити
скрізь, де
тільки міг, ви"
являючи при
цьому надзви"
чайну кмітливість. Брав у борг ліс, розпилював його, прода"
вав деревину, віддавав борг, ще й при цьому непогано за"
робляв. Вивчив польську мову, щоб було легше спілкува"
тися з польськими урядниками. Поступово площа його землі
збільшилася до 14 гектарів. Для такого невеликого села, як
Підсинівка, це вже було багатство. Дід намагався купувати
техніку. Один з перших в окрузі придбав кінну молотарку і
почав на ній заробляти.

 В 30"их роках багато сміливих і кмітливих сімей з Во"
лині виїжджали до Канади та Америки. Дід також сплану"
вав виїзд до Канади, записався у вербувальників. Знайшов
покупців на всю землю, щоб мати гроші на дорогу (сім’я була
велика). Та зупинив його важкий характер матері Ксені.
Вона категорично відмовилася їхати і не дала дозволу на
продаж землі, а без її дозволу  дід не мав права продати всю
землю. Він хотів їхати вже й без матері, та  не вистачало
грошей, щоб доставити до Канади всю велику сім’ю.

Діти у подружжя Омелянюків народжувалися одне за
одним. Через рік після весілля народився гарний білявий
синочок. Назвали його Іванком. Ріс син розумним і кмітли"

Баба Палажка з дітьми у післявоєнні роки.
Сидять зліва направо — Дуся, баба з Іванком,

Надя; стоять — Олександра, Настя.
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Мама, сестри Надія і Євдокія

вим хлопцем,  щирим, уважним, добрим і людяним. Улюб"
лений бабин син, гордість батьків і надія. Через два роки на"
родилася моя мама, чорнява красуня Юлина. А потім був
Михайлик,  та він помер  маленьким. Померла також ма"
ленька дівчинка Федора. Всього виховала баба двох синів і
шістьох дочок. Ось їх імена:

Іван старший — народився у 1920 році, загинув у ко"
вельській тюрмі в червні 1941 року;

Юлина — народилася  1922 року, померла у 1962 році;
Олександра — народилася у 1927 році, померла у 2005 р.;
Марія — народилася 1929 року;
Настя — народилася 1932 року;
Надя — народилася у 1934 році, померла у 1991 році;
Євдокія — народилася у 1938 році;
Іван молодший — народився у 1942 році.
Баба Ксеня допомагала доглядати дітей і куховарила.

Зранку родина вирушала в поле. Грудну дитину Палажка
клала в кошик, який несла  на плечах. Менші дітки залиша"

лися з бабою, а старші
йшли в поле допома"
гати мамі. Так зма"
лечку  діти привча"
лися до праці. Кухні
Палажка не знала.
Баба Ксеня дуже
смачно готувала.
Ніхто в селі не вмів
спекти такого рум’я"
ного хліба, приготу"
вати таку смачну
локшину, як вона.

Баба Ксеня, ви"
користовуючи свій
невеликий досвід під
час роботи у лікаря,
багато допомагала
людям. Під старість у
неї проявився якийсь
лишай, можливо
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псоріаз. Рідня вважала, що то вона десь заразилася біля хво"
рих. Останні роки баба постійно лежала на печі, такою я її і
запам’ятала. Вона була буркотлива, і ми її боялися. Видно,
діти їй добряче набридли, адже майже всіх вона виняньчи"
ла. Чи, можливо, хвороба так вплинула на її нерви, що  час"
то кляла. Моя мама підлітком  була великою ласункою і ко"
лись  визбирала з гладишок сметану і сама її з’їла. Баба по"
чала  сваритися, Юлина огризнулася до неї і сказала щось
образливе стосовно бабиних лишаїв. Тоді баба спересердя
кинула:  «Щоб ти до моїх літ не дожила!». Її прокляття
справдилося: моя мати прожила лише 40 років.

Людські слова, особливо прокляття, навіть сказані зо"
палу, мають магічну силу. А ще вони мають властивість по"
вертатися до того, хто їх вимовив. Часто страждає і той, кого
прокляли, і той, хто прокляв. У цьому я не раз переконала"
ся на своєму власному досвіді і намагаюся навіть подумки не
бажати нічого поганого тій людині, яка мене обманула або
скривдила. Але навіть якщо мені просто недобре від образи,
доля все одно розпорядиться так, що та людина рано чи пізно
буде мати якесь нещастя. Я тепер часто просто боюся за
тих людей, які намагаються мене використати або обману"
ти, тому прошу Бога, щоб простив їм їх гріхи.

СТАРШИЙ СИН ОМЕЛЯНЮКІВ — ІВАН

  Завдяки розумному господарюванню й великій праце"
любності моїх діда і баби сім’я поступово багатіла. Дід при"
купив землі ще й у селі, побудував біля хати велику клуню,
мав чимале господарство. Хоч було багато дітей, та він на
той час вважався заможною людиною.

В 1939 році прийшла радянська влада. Розкуркулити
діда не встигли, втратив він лише сина. До Червоної Армії
дід не потрапив за віком, тому залишився на окупованій
німцями території. Німці Підсинівку не чіпали, тому там
люди жили, як і до війни. Якось приїхали німецькі началь"
ники, зібрали людей і зажадали, щоб ті вибрали самі собі
старосту та його заступника. Дід був дуже авторитетною
людиною в селі, тому люди  запропонували йому стати ста"
ростою. Однак дід, ніби щось передчуваючи, категорично
відмовився, знайшов якусь причину, щоб обгрунтувати свою
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відмову (мені здається, що дід
просто не довіряв окупан"
там). Та заступником старо"
сти призначили діда без його
згоди. Іноді йому доводилося
замінювати старосту, що й
стало причиною його
пізнішого ув’язнення після
приходу радянської влади.
Діда заарештували за доно"
сом сусідки Павлючихи, у
якої оунівці вбили чоловіка,
тому й вигадала на діда якусь
неправду.

 Підростав син Іван, який
багато допомагав батькові. Я
не знаю, яку освіту мав Іван,
але  був він грамотною люди"
ною. Багато читав, книжки
ховав навіть від батька. Бо то

були книжки про історію нашої України, про наших україн"
ських гетьманів. Пригадує Тетяна Свєшнікова (громадська
активістка, зв’язкова УПА, репресована), яка на той час до"
помагала своєму батькові торгувати у Підсинівці, що впер"
ше про наших українських гетьманів вона дізналася з книж"
ки, яку їй дав почитати мій дядько Іван. Вона тоді була
підлітком, ходила у Підсинівську школу і дружила з моєю
тіткою Олександрою.

Перед війною в сім’ї було вже двоє дорослих дітей —
Іван та моя мама Юлина. Та такі обоє гарні! Іван — розум"
ний, добрий, начитаний. Моя мама — перша красуня на
кілька сіл. Про неї я розповім пізніше, а зараз  мова піде про
Івана, світлий образ якого живе у нашій родині. Молодь гур"
тувалася навколо Івана і Юлини. Вечорами хата не могла
вмістити всіх гостей. Пригадує сусідка, як вона ще дитиною
заглядала у вікна  нашої хати, бо ж дуже гарні пісні лунали
звідти. За Польщі можна було співати українських пісень.
Моя мама не співала, зате в Івана був прекрасний голос і
слух. Гарно співала  Олександра, молодша мамина сестра,
співала вона часто  й на сільській сцені. Співають також мої
тітки Настя і Дуся. Як шкода, що мені не передався їх дар!
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Дуже гарно співав мамин двоюрідний брат Зеновій Коцюб"
чик. Довгий час він співав у народному хорі при «Просвіті»,
пізніше — в церковному хорі Свято"Благовіщенського со"
бору. (На жаль, помер 2 роки тому).

Івана в селі любили за його доброту. Як взнає, що у ко"
гось  нема чого їсти, просить у матері пшона або муки, щоб
занести бідним. Баба давала потайки  від діда, бо також була
добра. На Івана дуже схожий син тітки Насті Гриша Руб"
чук. Схожий як зовнішністю, так і натурою — такий же доб"
рий.

До приходу радянської влади Іван вступив до якоїсь
організації, яка боролася з польськими поневолювачами.
Тому  радянських солдатів у 1939 році зустріли як визволи"
телів. Молоді люди надіялись співпрацювати з «совєтами»,
сподіваючись, що ті дадуть свободу Україні. Однак дуже
швидко  зрозуміли, що помилилися.

Великий вплив на формування світогляду Івана мала
Маруся Романчук, його подруга і кохана. В 1940 році Іван
проходив допризовну підготовку,  програма якої передба"
чала навчання в школі. Вчителькою у цій школі в с. Мільцях
була Маруся Пилипівна Романчук, 1920 року народження,
родом із  Седлища. Маруся ще й організувала хор при  школі,
в якому співав  мій дядько Іван. Саме пісня їх і зблизила. Як
потім з’ясувалося, Маруся Романчук  була членом ОУН і
проводила  потай серед молоді пропагандистську роботу.
Давала Іванові читати книжки і прокламації. Він, користу"
ючись авторитетом серед молоді, поширював агітаційні ма"
теріали в селах Качині, Датині, Синовому. Його найближ"
чими соратниками були Федір із  Синова і Максим із  Качи"
на. Моя ж мама дружила із сестрою Федора, доброю крав"
чинею, до якої часто ходила вчитися шити. А ще, вважають
мої тітки, їй подобався Федір, хоч і був невеликого зросту
(мама була висока).

 Пригадують  тітки національно налаштованого дирек"
тора цієї школи Супрунюка. Саме він очолював Седлищан"
ський провід ОУН. Часто приходив до Івана також вчитель
Микола Богуславський.  Читав вірші Шевченка, розповідав
про визначних українських діячів. У 1943 році його сім’ю
помилково знищили бандерівці, вважаючи їх  поляками.
Сестра Миколи зненавиділа повстанців і виїхала з Ковеля.
Коли діда Василя хотіли німці вивезти на примусові робо"
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ти, то Супрунюк заступився за нього, сказавши, що Василь
Омелянюк задіяний на роботах із заготівлі лісу для німець"
кої армії.

Маруся часто приходила на вечорниці до наших у
Підсинівку. Згодом це їй поставлять у вину на допитах, коли
арештують навесні 1941 року. Будуть звинувачувати, що
вона проводила збори під прикриттям вечорниць.

Як бачимо, люди, з котрими спілкувався мій дядько Іван,
або були членами ОУН, або сповідували національно"виз"
вольні ідеї. Вони мали вирішальний вплив на формування
світогляду молодого юнака. Іван не сприймав радянської вла"
ди. Йому запропонували працювати секретарем сільради —
відмовився. На свята не захотів нести портрет Сталіна.

Коли закінчився курс навчання, Маруся повернулася у
Седлище. Іван попросив у батька коня, щоб відвезти її додо"
му. Зв’язків вони не поривали. Передавали одне одному ли"
сти, іноді Іван приїжджав до неї. Про одну таку поїздку зга"
дується в протоколі допиту, коли Маруся привела його до
одного з провідників ОУН. Вона заперечувала до останнього
причетність Івана до ОУН, казала, що то була просто зви"
чайна гостина. Намагаючись врятувати Івана, наголошува"
ла, що вони  зустрічалися як хлопець з дівчиною, в яких є
почуття одне до одного. В них дійсно були почуття,  бо бать"
кові Іван сказав, що скоро буде свататися до Марусі.

Іван іноді зникав. Якось він прийшов під ранок. Дід роз"
лютився, ганявся за ним із сокирою навколо хати і кричав:
«У мене шість дочок, ти що, хочеш їх всіх погубити?».

 На допитах проти Івана було свідчення, що він комусь
у Мільцях передавав пістолета.

Незабаром Івана  разом із Максимом Сидуном і Федо"
ром Микитюком  забрали на будівництво аеродрому у Ма"
невицькому районі. Аж тут заарештовують Марусю. Оче"
видно, Іван зрозумів, що черга — за ним.

Одного весняного ранку він раптово прийшов додому.
Відразу поліз на горище за книжками. А незабаром прийш"
ли його арештовувати. В хаті плач, розпач, ніхто нічого не
може зрозуміти. Він лише обвів поглядом батьків, сестри"
чок і мовив: «Пам’ятайте, що ви — українці. Україна у нас
одна». Таким він запам’ятався сестрам.  Коли Івана везли
селом, односельчани вийшли на вулицю, проводжаючи його.
За Іваном плакало все село, бо його дуже любили.
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Ввечері арештували Федора із  Синового,  Максима з
Качина забрали на світанку, а потім і вчителя Мілецької
школи Супрунюка. Багато молоді, в тому числі й школярів
було заарештовано з Буцина. Спочатку їх  тримали в Бу"
цині в якомусь хліві. Мати довідалася про це і повезла Іва"
нові передачу. Сина вона ледве впізнала. Він посивів, був по"
битий і немічний. У нього змінився навіть голос — із дзвінко"
го став глухим, як у діда.  «За що ж тебе, сину, чи ти винува"
тий?» — заридала мати. — «Певна річ,  що так», — була
відповідь сина.

Незабаром в’язнів повезли до Ковеля. Баба їздила і
туди, возила передачу. Та сина вона більше не побачила.
Через кілька днів після початку війни до них зайшов чоловік
із  Велимча, який сидів з Іваном в одній камері і якому вда"
лося врятуватися. Він розповів, що Івана дуже мордували,
заганяли голки під нігті, але він мовчав, нікого не видав. Лише
молився з ранку до вечора.

Мені якось пощастило переглянути протоколи допитів
Марусі й очної ставки з Іваном. Перший допит Марусі був
28.05.1941р., розпочався о 21 год. а закінчився о 12 год. на"
ступного дня. Тобто тривав цілу ніч і половину дня. Це була
така тактика — мучити людей вночі, не даючи їм спати. Дру"
гий допит — 01.06.1941 р. з 13 год. до 16 год.30 хв. Очна ставка
з Іваном Омелянюком — 07.06.1941р. з 14 год.20 хв. до 16 год.
30 хв.

Після першого бомбардування німцями Ковеля  о 22 го"
дині вечора Івана викликали з камери, наказавши брати із
собою речі. В камеру він не повернувся. На другий день той
дядько взнав, що їх усіх розстріляли поблизу залізниці. Саме
там знаходилося приміщення НКВС. Енкаведисти дуже по"
спішали, вивозити трупи вже не було часу. Тому поспіхом
викопали прямо у дворі три ями, скручених колючим дро"
том в’язнів підводили до ям і розстрілювали. Щоб не було
чути криків і пострілів, поруч завели двигун трактора. Потім
трупи засипали вапном і прикопали. Коли прийшли німці,
то спочатку на тому місці облаштували конюшню.

Взимку 1942 року німці організували розкопки ям і пе"
резахоронення. Все це фотографували, щоб показати
світові, які звірства чинили «совєти».  Було розкопано всьо"
го дві ями. Стояв страшний сморід, тому третю яму виріши"
ли не розкопувати. Родичі намагалися розпізнати по залиш"
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ках одягу своїх рідних. Об"
личчя були спотворені. Ма"
русю Романчук упізнали по
косах. Одна коса була відірва"
на. Мого дядька не знайшли.
Відразу після розстрілів моя
баба разом з матір’ю Федора
їздили до Ковеля, щоб відшу"
кати хоч якісь сліди. Знайш"
ла баба лише рушника і квар"
ту, в якій передавала синові
масло. Чи була баба на роз"
копках — свідчення різні. Ма"
буть, не була, бо на той час
вона ходила вагітна.

На розкопках та на похо"
роні розстріляних були сест"
ра Максима, Гуль Грипина
Олександрівна, 1911 р.н. та се"
стра  Федора — Троцюк Пе"
лагія Демидівна, 1915 р.н. Од"
нак  ні братів, ні мого дядька Івана вони не знайшли.  Одну
труну занесли до української церкви. Відспівував убієнних
отець Іван Губа, патріот і подвижник, який багато зробив
для становлення української церкви. Правив він українсь"
кою мовою. Сьогодні вулиця, на якій я живу, носить його ім’я.
Поховали помордованих на міському кладовищі. Після війни,
щоб замести сліди своїх злочинів, «совєти» викопали кістки
і перевезли їх в район єврейського кладовища, що на
вул. Володимирській. Так і невідомо до сьогоднішнього дня,
де знаходяться ці кістки.

 Ми ж у Ковелі в кінці 1990 року поставили біля мемо"
ріалу Хрест пам’яті розстріляним в ковельській тюрмі. Там
написані імена Івана, Федора, Максима, Марусі. Доля розпо"
рядилася так, що саме мені судилося повернути їх імена із
забуття. Я ще довго займалася розслідуванням розстрілів у
ковельській тюрмі, зустрічалася з сестрами Федора і Макси"
ма. На прощання сестра Федора сказала, що жила в їх селі
стара жінка, яка  напророкувала повстанцям, що вони заги"
нуть і нічого не доб’ються, але те, що вони виборюють, стане
можливим лише через 50 років. Її пророцтво здійснилося.
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Баба дуже побивалася за єдиним сином. Голосила, ри"
дала, стелила на підлозі його костюм, схилялася над ним, як
над покійником і вичитала, в розпуці не знала, куди себе діти.
Як важко, коли не знаєш, де поховане тіло сина, не можеш
навіть провести його в останню путь, попрощатися з ним
по"християнськи. Одну його сорочку баба закопала під хре"
стом (символічною фігурою, яка за давнім звичаєм стоїть на
перехресті в кожному селі). Ця фігура стояла біля бабиної
хати, її охороняли два дерева по боках, і ми, діти, любили
крутитися біля неї.

 Аж сниться бабі сон. Прийшов Іван до хати, на ньому
синя сорочка, в якій він на портреті, та така  мокра, хоч ви"
кручуй. Та й каже до матері:

 — Мамо, скільки ви мене можете мочити? Ви бачите,
яка на мені сорочка мокра? Та перестаньте ви плакати, мені
тут добре.

 Опам’яталася Палажка, почала себе стримувати, бра"
тися до роботи, адже хата повна дітей і всіх треба годувати.

 Аж через деякий час знову сниться бабі Палажці сон.
Нібито бачить вона свого гарно вбраного Івана в садку. Си"
дить він на лавці поруч з Марусею, Маруся в білому вбранні,
і такі вони веселі, щасливі. Серце заспівало від щастя: це ж
її син Іван, гарний, щасливий! Кинулася до них, хотіла при"
тиснути, благословити. Та зупинив її Іван:

— Мамо, не підходьте до нас, вам сюди не можна, вам
ще рано!

Прокинулася… Немає ні Йвана, ні Марусі. Заплакала
від пекучого болю. Ой, немає її Іванка, немає, не приведе у
дім невісточку, не народить вона їм внуків. За що ж така
кара, чим завинила?

 Невдовзі сниться бабі третій сон. Зайшов до хати чо"
ловік у білому, ніби як ангел. Тримає на руках немовля і каже
до баби:

 — Не журіться, мамо, я приніс  Вашого Івана.
 — Хіба це Іван? Мій Іванко був великий, вродливий. А

це ж дитя мале!
Мовив на те ангел:
— Це Іван. Будете мати сина Івана, виросте з нього ве"

лика людина, по закордонах буде їздити. Ви ще всі будете
ним пишатися!

По цих словах щез.
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Іван Омелянюк
в молоді роки.

«І до чого ж той сон?» — подумалось. Аж незабаром
відчула Палажка, що зародилось в ній нове життя. Людонь"
ки, їй  43 роки, куди родити? Дочка заміж виходить, а вона
вагітна. Та нікуди не дінешся: баба була віруючою людиною,
абортів не робила. Виносила дитя і народила сина перед свя"
том Івана Купала. Пригадався сон, тому й вирішили назва"
ти сина  Іваном.

 ІВАН ОМЕЛЯНЮК  МОЛОДШИЙ

 Іван був посланий бабі ангелом як втіха за загубленого
старшого сина. Він народився, як запевняє тітка Настя, на
Івана Купала 7 липня 1942 року (за документами — 3 лип"
ня). Народився в тривожний час. Його дитинство не було
таким ситим, як у старших сестер. Батько сидів у тюрмі,
вдома була нужда.  Сім’я харчувалася хлібом з висівок, про
яйця тільки мріяли, не кажучи вже про такий делікатес, як

цукерки.
 До 1951 року Іванові до"

велося лише один раз по"
куштувати цукерку. Якось
його багатий товариш Іван
Ромак купив карамельок"
«подушечок»  і дав попробу"
вати йому половину цієї ка"
рамельки. Не бачила сім’я й
цукру. У 1951 році через чо"
тири роки повернувся із та"
бору в Овручі батько Василь.
Його поява була майже ди"
вом, ніхто з таборів так швид"
ко не повертався. Батька з
повагою зустріли односель"
чани, зібралася повна хата
людей. Прийшла навіть ви"
правдовуватися Катерина
Павлючиха. Запам’яталося
Іванкові, як батько вийшов
на вулицю і дав йому дві гру"
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дочки цукру. Для малого третьокласника, який у своєму
житті не бачив цукру, це була велика радість. Та найбіль"
шим щастям стало повернення тата додому.

 Змалку доводилося допомагати по господарству. Рано
навчився вправлятися з кіньми. Часто навіть підміняв бать"
ка на роботі — відвозив молоко на молочарню.  Я пам’ятаю
Івана хлопчиком, ніби зараз бачу, як він сидить за столом
біля вікна і робить уроки. Таким він завжди в моїй уяві — за
столом: то вчиться, то пише дисертацію.   Любив учитися і
вчиться дотепер, хоч йому вже  67 років.

Батькам хотілося, щоб син залишався на господарстві,
та в Івана було інше покликання. Вже з третього класу хло"
пець став багато читати. Навіть прочитав «Капітал» Карла
Маркса, хоч це було йому дуже нудно.  Ніяк не міг зрозумі"
ти, за що Маркса так хвалять.

Спочатку батько хотів, щоб Іван вчився, та, побачивши
нестримне захоплення дитини книжками (а читати доводи"
лося за рахунок свого сну), не схвалював його пристрасті і
навіть не хотів, щоб син закінчив середню школу.  Батьки до
5 класу заставляли сина спати вдень — такий був уклад в
селі:  вставати дуже рано, зате після обіду трохи відпочи"
вати. Та Іван цей час використовував для читання, хоч бать"
ко цього не схвалював. Він хотів бачити сина хазяїном у селі,
бо так було заведено з діда"прадіда: дочки віддаються заміж
та йдуть жити до чоловіка, а син приводить дружину додо"
му і біля нього доживають батьки. Так було в родині Коцюб"
чиків (Палажчині батьки доживали коло сина) та в родині
Омелянюків (Ксеня доживала біля сина Василя).

Середня школа знаходилася за 12 кілометрів від Підси"
нівки у Сереховичах. Іван закінчив у Мільцях (2—3 км від
Підсинівки) 7 класів і хотів навчатися далі в Сереховичах,
хоч туди добиратися було не так легко. Батько, дізнавшись,
що в Мільцях мають відкритися вечірні старші класи, не
пустив сина до Серехович. Пройшов місяць. Вечірні класи в
Мільцях так і не відкрили. Батько запропонував Івану за"
лишитися в селі і допомагати  по господарству. Та це не
влаштовувало допитливого хлопця. Зібравши в жовтні сум"
ку, помандрував  через три села до Серехович і записався
там у школу"інтернат. До школи його прийняли, дали й жит"
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ло, але без харчування. Хлопець харчувався  тим, що при"
несе в неділю з дому. Ті харчі з’їдалися дуже швидко, і йому
доводилося голодувати. В інтернаті харчували тільки сиріт
і бідних, а Івана вважали забезпеченим, бо мав батьків.

Хлопець швидко надолужив прогаяне і вже другу
чверть закінчив на «відмінно». Навесні (яке щастя!) батько
купив Іванові велосипед, і той почав їздити по сусідніх шко"
лах"інтернатах, шукаючи, де б йому влаштуватися, щоб
було харчування. У воєнні роки дітей народжувалося мало,
тому класи були недоукомплектовані. Показавши свій та"
бель з відмінними оцінками, Іван домовився в інтернаті су"
сіднього району (за 8 кілометрів), що його приймуть з умо"
вою харчування. Коли ж прийшов до директора школи за"
бирати документи, той його не відпустив. Порадив узяти в
колгоспі  довідку про зарплату батька і призначив йому хар"
чування.

10 класів Іван  закінчив  на п'ятірки, мав лише дві чет"

1958 р. Підсинівка. На весіллі у тітки Наді.
Третій справа сидить дядько Іван.
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Іван в армії. 1961 р.

вірки. Та в інститут всту"
пати не наважився — не
був впевнений у своїх си"
лах. Приніс було доку"
менти до Львівського
політехнічного інститу"
ту, став у чергу до прий"
мальної комісії, та поба"
чивши перед собою в
черзі людину у військовій
формі капітана, злякав"
ся. Тому здав документи
до Львівського електро"
технікуму зв'язку. Пер"
ший рік навчання у
Львові жив впроголодь.
Стипендія була дуже
мала, а їздити за харча"
ми в Підсинівку було
дуже дорого. Але вперто
навчаючись радіотехніці,
зумів знайти роботу в лабораторії технікуму. Як згадує Іван,
з того часу став «багатим». Дозволяв собі ходити до
Львівського театру опери і балету, не пропускаючи жодної
вистави.

Батьків бачив лише на канікулах. Влітку всі канікули
хлопець працював у полі, допомагаючи сім'ї. Після закін"
чення технікуму на «відмінно» в 1962 році був призваний в
армію, де прослужив  три роки.  Маючи спеціальність радіо"
техніка через рік став провідним спеціалістом з ремонту
армійських радіостанцій, а вечорами  — телевізорів. В той
час для армійського начальства, в тому числі для офіцерів
штабу Армії в м. Рівне,  телевізор був рідкісною і дорогою
річчю. Тому Івана дуже цінили як спеціаліста, а дехто навіть
трохи платив йому. Ставши на восьмому місяці служби на"
чальником радіомайстерні  армійського полку зв'язку, впро"
вадив свою першу технічну розробку по модернізації армій"
ської автоматичної станції зв'язку. Мав можливість вчити"
ся вечорами, тому останній рік служби цілеспрямовано го"
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Будівельний загін у Хабаровську. 1969 р.

тувався до вступу
на радіотехніч"
ний факультет
Київського по"
л і т е х н і ч н о г о
інституту, на
який і вступив у
1965 році.

 Батьки були
вже старі, допо"
магати не могли.
Та ще й з батьком
трапилося неща"
стя. Якось його
«понесли» коні.

Він випав з воза, поламав ребра. Крім того, страждав хво"
робою серця. Тому щоліта Іван в складі студентських буді"
вельних загонів виїжджав на заробітки в Сибір. Останні три
роки навчання в інституті сам організовував невеликі з 12—
14 студентів будівельні загони і їздив в основному на Дале"
кий Схід в Хабаровський край. За місяць вони там заробля"
ли більше, як робітник в Києві за півроку. Пізніше, вже після
закінчення інституту,   він продовжував організовувати  бри"
гади і кожну свою відпустку проводив на заробітках. За ці
роки  накопичив грошей на кооперативну квартиру, але ос"
кільки вдалося отримати квартиру від держави, то купив
автомобіль «Жигулі». Згадує, що цей автомобіль прислу"
жився ще з 1992 по 1996 рік на заснованому ним підприємстві
«Квант"Ефір«

 Одружився Іван на передостанньому курсі інституту.
Його дівчину  Раю направили на роботу в Нікополь. Іван зумів
знайти їй у Києві роботу і добитися прописки. Рая була рада
повернутися в Київ, бо у Нікополі  відчувала себе дуже не"
затишно.

Після інституту, який закінчив у 1970 році з відзнакою,
Іван був направлений на роботу в НДІ «Квант», велике
підприємство військового радіотехнічного профілю. Там же
в 1971 році вступив до заочної аспірантури, а в 1975 році
захистив дисертацію і став кандидатом технічних наук. З
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Рая (зліва) з подругою

студенткою

того часу, як він каже, став відносно «вільною людиною» в
розумінні більших можливостей у виборі роботи, наукових
тем  і вищої зарплати. (У 2—2,5 рази більшої середньої по
країні). Науковці тоді належали до елітної частини суспіль"
ства, мали доступ до засекреченої науково"технічної інфор"
мації. Та через кілька років відчув, що не може в рамках то"
дішньої системи повністю реалізувати свої можливості і
творчий потенціал. Тому, як тільки з'явилася можливість
економічної свободи в умовах незалежної України, засну"
вав разом з кількома партнерами науково"дослідне підпри"
ємство.

В жовтні 1971 року Іван з сім'єю приїхав провідати хво"
рого батька. Пам'ятає, як той тримав маленького однорічно"
го Дмитрика на слабких, кволих руках. Помер дід Василь
11 грудня 1971 року. Востаннє Іван з ним попрощався вже
на похороні.

Дружина  Івана —
Рая — народилася  1946
року в селі Лип'янці Шпо"
лянського району Чер"
каської області у сім'ї кол"
госпників. Батьки пережи"
ли Голодомор 1933 року.
Розповідали, що в їхньому
селі були випадки людої"
дства, підсмажували і їли
навіть трупи.

Батько Раї з трьох
років залишився сиротою.
Його забрала в свою сім'ю
заможна родина, в якій
було своїх троє дітей. Та
незабаром сім'ю розкур"
кулили  та вислали до Си"
біру. Пізніше вони повер"
нулися до Одеси, і батько
підтримував з ними зв'яз"
ки.  Хлопець залишився
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знову без сім'ї, та завдяки старшим сестрам вижив. Зма"
лечку важко працював у колгоспі. У 23 роки одружився з
красунею Софією, яка була старшою за нього на шість років.
Дівчина походила із заможної родини,  її батьки викупили у
колгоспі їм хату, яка колись належала тій родині, що прий"
няла хлопця в свою сім'ю. Однак ця хата щастя молодій сім'ї
не принесла. Сестри Софії не сприйняли бідного зятя. Коли
захворіла мама Софія, винним у цьому зробили батька. Бать"
ко пройшов війну, потрапив у полон, але вижив. Важкі воєнні
роки підірвали здоров'я Софії, у якої було слабке серце.

В сім'ї зростало четверо дітей. Мали господарство, за
рахунок якого й виживали, бо в колгоспах тоді нічого не пла"
тили. Мама хворіла серцем, тому все краще йшло на її ліку"
вання. Батько з ранку до пізнього вечора працював у кол"
госпі, ще й мусив сам варити їсти, топити піч, пекти хліб.
Топили соломою, яку  треба було вночі вкрасти із колгосп"
ної скирти та принести в'язку на плечах. І так три рази за
ніч.  Як батько все це витримував, невідомо, —  мабуть, його
тримала любов до дружини.  М'ясо, яйця — все йшло на ліку"
вання. Софія була доброю і мудрою жінкою, любила чолові"
ка, називала його Іванком. Коли Раї виповнилося 8 років,
мама померла. Її старшим братам Колі та Василю тоді було
14 та 18 років, сестрі Ніні — 16.  Раї мама запам'яталася,
коли вона тримала найменшу донечку на руках, цілувала її
і тихо плакала. Вона знала, що довго не проживе і дуже шко"
дувала дітей. Померла мама у травні 1954 року, коли цвіли
садки і все потопало у рожево"білому мереживі.

Батько залишився з чотирма дітьми, яким треба було
дати освіту, поставити на ноги. Ще при житті мами батько
їздив до Москви та Калуги, продавав насіння і  дещо з про"
дуктів, щоб виручити якусь копійчину, бо все йшло на ліку"
вання мами. Зимою він був одягнений в благеньку куфай"
чинку, гумові чоботи. Коли продавав насіння, ноги пример"
зали до асфальту. А мамині родичі  зненавиділи його, все
звинувачували у смерті дружини. Вони все"таки вижили
батька з тієї хати — сказали, що «сирітська». Підтримки та
допомоги від них Рая ніколи не відчувала, родинних сто"
сунків вони так і не підтримують до цього часу.

Батькові доводилося дуже важко. Але він хотів, щоб
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його діти стали освіченими людьми, щоб не знали такої
рабської праці в колгоспі, якої зазнав він.

У 40 років тато залишився вдівцем. Тітки дуже не хоті"
ли, щоб він женився вдруге. І коли через два роки батько
привів у дім хазяйку, вони її також зненавиділи.  Батько з
мачухою почали будувати нову хату. В 1964 році він переніс
важку операцію на шлунку — далася взнаки важка робота
в австрійських копальнях у полоні. А саме треба було добу"
довувати хату, робити все своїми руками. Було дуже важ"
ко, а стара хата стояла пусткою і руйнувалася. Пізніше її
продали. Раю виховувала нерідна матір, однак вона зберег"
ла про неї теплі спогади. Мачуха своїх дітей не мала, тому
дбала про Раю, як про рідну. Дівчинка полюбила свою другу
маму. І коли їй хтось казав, що у неї — мачуха, то вона пла"
кала і казала, що то не мачуха, а мама. І дійсно,  друга дру"
жина дбала про дітей чоловіка, як про своїх власних. Як
тільки  прийшла в сім`ю, то відразу ж вимила Раї голову і
зав'язала бантик. Адже чоловік не міг так доглянути  дити"
ну, як жінка. Незабаром старші діти пороз'їжджалися. Сес"
тра Ніна поїхала до родичів у Львівську область (Доб"
ротвір), працювала будівельником, брат Коля — в армію,
брат Василь — у військове училище.

Мачуха Ганна дуже хотіла, щоб Рая добре вчилася,
всіляко сприяла цьому. Закінчила Рая школу  у 1964 році з
золотою медаллю. В тому ж році вступила до інституту на
інженерно"економічний факультет Київського інституту
народного господарства. З Іваном познайомилася на четвер"
тому курсі, одружилися в 1969 році. Спочатку жили порізно,
Рая — в гуртожитку будівельників, Іван — у гуртожитку
КПІ, тому що він ще навчався. Коли народився Дмитро, то
Рая з ним декілька місяців жила у Ніни. Дмитрику було п`ять
місяців, коли нарешті отримали своє перше житло — кімна"
ту в «малосімейці». Дочка Юля народилася вже в новій три"
кімнатній квартирі.

Достаток прийшов у дім буквально в останні  роки, коли
Іван організував науково"виробниче підприємство «Квант"
Ефір» і став його генеральним директором. Підприємство
має прибутки  завдяки створеному колективу висококвалі"
фікованих спеціалістів  та наполегливій праці Івана. У 52
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Іван Омелянюк
в молоді роки.

роки він вивчив англійську
мову, налагодив виробничі
зв'язки із зарубіжними
партнерами. У 1991 році
Іван переніс важку опера"
цію на шлунок, тоді ж  став
дотримуватися правил
здорового харчування. Так
він познайомився з учен"
ням Поля Брегга, став по"
слідовником його методики
оздоровлення і переконав"
ся на власному досвіді в її
дієвості. Тому пропагує цю
методику серед знайомих і
колег по бізнесу. Профінан"
сував видавництво книжки
П. Брегга «Оздоровлення
без ліків».

  Пам'ятає про родину,
допомагає  своїм  сестрам і
племінникам. Відчуваєть"
ся, що Брегг дуже вплинув

на його світосприйняття. Далеко не кожний, хто має доста"
ток, займається благодійництвом. А він допомагає церквам,
громадським організаціям, два роки тому заснував в Ковелі
благодійний фонд «Майбутнє Волині», на рахунок якого пе"
рераховує значні кошти. Він більш уважний сьогодні до нас,
своїх родичів, ніж ми до нього. Не забуде привітати із свя"
том, розпитає про всіх, періодично передає сестрам грошо"
ву допомогу.

   Патріот України, як і його старший брат. Був обраний
депутатом Київської міської ради в 1990 році, брав активну
участь у державотворчих процесах. Не припиняє працю"
вати над собою, багато читає. Іван для нас — приклад для
наслідування.

Найважливішою справою Івана протягом останніх 10
років є впровадження цифрового ефірного телебачення в
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Україні. В цій високотехнологічній наукоємній діяльності він
став провідним спеціалістом в Україні.

Про це  пишуть, дискутують в таких поважних видан"
нях, як «Дзеркало тижня», газеті «День», Інтернет конфе"
ренціях, в спеціалізованих виданнях тощо.

Кілька років тому Іван Омелянюк розробив спеціальну
методику  поетапного впровадження ефірного цифрового
телебачення. Ця методика була опублікована  на міжна"
родній науково"технічній  конференції ІВС"2006 в Амстер"
дамі, була визнана найкращою серед 80 публікацій із США
та інших найрозвиненіших країн Європи. Назва  його до"
повіді: «Модель поетапного впровадження в Україні назем"
ного цифрового ефірного телебачення».Про це тоді багато
писали за кордоном, його ім'я стало відомим у наукових ко"
лах світу.

Голова Національної ради України з питань телебачен"
ня і радіомовлення Анатолій Шевченко так відгукується про
Івана Омелянюка на запитання учасників Інтернет конфе"
ренції 16 січня 2008 року:

«Іван Васильович Омелянюк справді заслуговує на до"
земний уклін за жертовність та відданість справі розвитку
національного телебачення. Людина з величезним автори"
тетом в Україні та за кордоном. Колись казатимуть, що він
належить до тих ентузіастів, без яких цифрове телебачен"
ня у нас надовго забуксувало б і обернулося багатьма відчут"
ними втратами. Іван Васильович мав сумніви, чи правильні
рішення приймає Національна рада, але два дні тому він
публічно заявив, що шлях обрано правильний. І що, рухаю"
чись цим шляхом, ми зможемо ще швидше досягнути кінце"
вих результатів у запровадженні цифрового ТБ, ніж краї"
ни, що розташовані західніше від нас…»

І останнє його досягнення: Генеральна Асамблея міжна"
родної асоціації ефірного цифрового  мовлення, яка базуєть"
ся в Женеві у Швейцарії і  налічує понад 50 членів, на своєму
черговому засіданні 18.11.2008 року обрала  його членом
правління цієї організації.

Сьогодні Іван Омелянюк старається максимально вико"
ристовувати своє членство в якості міжнародного експерта
в правлінні цієї поважної організації для донесення в Украї"
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ну максимальної кількості інформації в сфері високих тех"
нологій в телерадіомовленні.

Іван — найбільш удачлива і щаслива дитина у моїх баби
і діда, бо  був посланий Богом. У нього — двоє гарних, розум"
них і добрих дітей: син Дмитро і дочка Юля, дві чудові внуч"
ки Настя і Софія, онук Віталик. Щасливі діти, які народили"
ся в щасливих сім'ях.  Дмитро і Юля мають вищу освіту.
Дмитро організував свій бізнес, йому трохи допомагає бать"
ко. Юля  добре знає англійську мову, працює секретарем"
референтом у престижній фірмі.  Рая допомагає виховува"
ти онуків, яких безмежно любить.

 Вихідні вся родина проводить за містом на дачі, подалі
від каміння і машин. Один раз на рік Іван з дружиною при"
їжджають в Ковель, провідують могили своїх батьків,
спілкуються з родичами. Вся родина пишається Іваном Ва"
сильовичем і радіє його успіхам.

Наша землячка письменниця і журналістка газети «Ук"
раїнське слово» Ніна Бай під враженням розповіді про братів
Іванів написала вірш:

ОДА БРАТАМ ІВАНАМ
Розтанув сніг. Прийшла весна.
Розквітли перші квіти.
Навкруг така весна земна,
Що годі й зрозуміти.
Бентежать душу ліс і сад,
Чарує простір неба,
А в серці — щастя зорепад,
Й нічого більш не треба.
— Лиш би була весна й вона —
Моя свята Марія —
Так думав красень наш Іван,
І жевріла велика мрія:
Хотів побачити Волинь
У вільній Україні
Й очей коханих ніжну синь
В повінчаній родині.
Хотів співати все життя
Про козаків і славу,
Про сонце, радість майбуття
І про свою державу.
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Та не судилось. Вороги
Злетілися, як круки...
Знущались з нього як могли,
Виламували руки.
В страшній в’язниці  посивів
Та мрію мав єдину,
Заради неї все стерпів —
Не зрадив Україну.
А через місяць з усіма
Івана розстріляли.
Поблизу йшла уже війна,
І матері ридали.
Немовби чайка у журбі,
Тужила рідна мати,
Благала Бога у мольбі
Івана їй віддати.
Минули тижні, місяці —
І сон привидівся вночі:
Вона дитятко пригортає,
І ангел Божий сповіщає,
Що в неї родиться Іван
І стане він багатим,
Його за мудрість, за талант
Всі будуть поважати.
Що буде щедрим він, як Бог,
І добрим, наче мати.
Зітхнула ненька важко: — Ох!
Чи ж може таке статись?
Їй сорок років вже було
Тож не чекала дива,
Та сонце радості зійшло —
В собі його відкрила.
І так, як Ангел сповістив
Перед святим Купайлом
Синочком Бог нагородив —
Наповнив хату сяйвом.
І виріс другий син Іван —
І щедрий, і багатий,
Тепер живе, немов за двох —
За себе, і за брата!
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Моя мати, Омелянюк Олена Василівна, була другою
дитиною в багатодітній сім’ї Омелянюків. Її чомусь назива"
ли Юлиною, Юлею. Юлина співзвучне  імені Єлена. Батюш"
ка  назвав її Єленою, в записи ніхто не заглядав, таким чи"
ном моя мама стала Юлиною.

Мама народилася через два роки після Івана. Разом
підростали. Тільки Іван більше батькові допомагав, а Юлині
доводилося  доглядати молодших  сестричок, які народжу"
валися одна за одною.

Мама була чорнявою, худорлявою дівчиною зі слабким
здоров’ям.  Коли ж прийшла її пора дівування, гарнішої
дівчини не було на всі навколишні села. Висока, струнка, з
розкішними  косами до колін, з напрочуд гарними карими
великими  очима, білим личком. Гладко зачесане волосся
гарно підкреслювало  лінію лоба і носа. Важке життя змар"
нувало її красу, але очі завжди залишалися прекрасними.
Якийсь особливий м’який погляд!

І треба ж було цій красі мати нещасливу долю! Пра"
вильно каже прислів’я: «Не родися красивою, а родися щас"
ливою!»

Мама вміла підкреслити свою привабливість. По"особ"
ливому зав’язати хустину, пошити й оздобити спідницю. На
вбрання вона заробляла сама, їздила до села Ружин до ма"
миного брата, який туди перебрався. Копала картоплю, за
що їй платили грішми. Дуже гарно й акуратно вишивала.
На жаль, з її кращих робіт нічого не залишилося. Була дуже
багата узорами блузка, її комусь віддала мачуха, а ми були
несвідомі її забрати, щоб зберегти пам’ять про маму. Зали"
шились лише скромний полотняний рушник та скатертина.
Тітка віддала Іванову сорочку, яку вишила моя мама. Узор з
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дубових листочків — як символ сили і життя. Я її віддала в
Ковельський історичний музей.

На вечорниці мама ходила в супроводі старшого брата.
Це була така прекрасна пара! Якщо на танцях до мами при"
ставав якийсь небажаний залицяльник, брат тут же  брав її
до танцю, щоб не було неприємних інцидентів. Щонеділі
мама ходила до церкви в  Мільцях. Після церкви, якщо вда"
валося якомусь парубкові її трохи  провести,  вважалося,
що для нього то — велика честь.

Ходила мама повільно, як годиться дівці на виданні, три"
малася гордо.  Мала чутливу  і тонку натуру, була проник"
ливою й емоційною. Якось їй довелося побачити виставу
«Сватання на Гончарівці». Вона її згадувала все життя. Лю"
била і знала Шевченка. Часто просила своїх дітей почитати
його поеми.  Хоч мала  всього один клас освіти, та вміла
підтримати розмову. Мова її була багата. Видно, тут мав
місце вплив брата і вроджена емоційність. Варто було яко"
мусь парубкові з нею поспілкуватися, як він тут же закоху"
вався в неї.

Федора, який їй подобався, розстріляли разом з Іва"
ном. Це був перший удар у маминому житті. Ніколи вона не
розповідала нам про свого старшого брата, його життя було
окутане таємницею. Всі казали:  пропав безвісти. І тільки я
все допитувалася у діда, де дівся той гарний дядько, що ви"
сить на стіні і до якого часто звертається в своїх молитвах
моя бабуся? Одного разу дід не витримав моїх розпитувань
і сказав мені правду.

В кінці вересня 1941 року на  Чесного Хреста мама пішла
до тітки в село Синове, де відзначали  престольне свято. Так
було прийнято, що на вечір на престольний  празник сходи"
лася молодь з навколишніх сіл і збиралася  біля церкви. На
свято приїхав мій батько з двоюрідним братом Адамом. На
той час це були завидні парубки, мали велосипеди. Першим
помітив мою маму Адам.  «Давай підійдемо до тих хороших
дівок», — запропонував  Андрієві. Адам легко зав’язував
знайомства, добре володів мовою. Мій батько був небагато"
слівний. Тому знайомитися з дівчатами почав перший Адам.
Їм обом сподобалася Юлина, однак Адам був молодший за
неї, тому залицятися не став. Хлопці провели маму додому
в  Підсинівку до самої хати. А на прощання Андрій сказав їй,



52

що завтра приїде свататися. Юлина ці слова всерйоз не
сприйняла. Вона ще не знала, яка у мого батька гаряча кров
і який він нетерплячий. Йому було 22 роки і він всерйоз ду"
мав обзавестися сім’єю. Дівчат у нього вистачало, він був
непоганий зовні і головне — з багатої і почесної родини. Та
зачарувала його лише моя мама.

Юлина лягла спати пізно, а вставати в селі звикли рано.
Вдома сказала, що до неї причепилися якісь парубки із Гай"
дуків, ще й пообіцяли сьогодні посвататися, але, мабуть,
жартували. Тому після обіду  вирішила відпочити. Аж стук
у хату — заходять  Андрій з Адамом. Застали зненацька
красуню в усій її красі: коси розпущені, мережана біла спідня
спідниця з тонкого полотна. Юлина схопилася, відчувала
себе дуже ніяково. Адам її заспокоїв:  «Не лякайся, руса"
лочко, ми почекаємо, поки ти одягнешся!»

Хлопці приїхали свататися. Це сватання було таким
недоречним! В домі — жалоба, минуло лише три місяці після
загибелі Івана, хіба зараз до весілля? Батьки аж оторопіли,
не знали, що й сказати. Відмовляти такому почесному па"
рубку, як мій батько, не випадало. Почали викручуватися,
що весілля зараз не можуть робити, бо траур, та й врожай
ще не зібраний,  горілки немає. Однак Андрій наполягав на
негайному весіллі через два тижні. Чому він так поспішав?
Чи боявся, що таку красуню хтось перехопить? Яка була
потреба в такій поспішності, незрозуміло. Однак він наполіг,
щоб весілля зробити на Покрову.

Обіцяв забезпечити самогонкою і змолотити просо.
Батько мій завжди був діловою людиною і хазяїном слова.
Вже через кілька днів привіз із хутора Наддатинь молотар"
ку з двигуном, і за день усе змолотили. Мій батько —  хоро"
ший організатор, якщо за щось брався, то все у нього було
чітко і швидко. Як йому вдалося вмовити мою маму вийти за
нього так поспішно, не знаю. Вона ж не встигла в собі розіб"
ратися. Всі близькі запевняли, що це дуже вигідне заміж"
жя. Хоч її батько Василь був заможною людиною, та мав
багато дітей, і кожному треба  дати придане. А тут — син
заможного селянина, одинак, спеціаліст на всі руки, вміє сто"
лярувати, великий трудяга. Здавалося, що дружині обов’яз"
ково забезпечить сите і безтурботне життя. Так думала,
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видно,  моя мати. Та не в
багатстві щастя, а в повазі
та любові.

Вінчалися молоді в
церкві Мілецького монас"
тиря. В мене зберігається
шлюбне свідоцтво моєї
мами, датоване 19 жовтня
1941 року за   64, видане
церквою  Св. Миколая
с. Мільці Ковельського по"
віту на Волині. Ці дані на
штампі — польською мо"
вою (Klastor Sw. Mikolaja
w Mielcach pow.
Kowelskiego na Wolynu).
Наведу його повний текст:

Посвідчення шлюбне
Пред’явителька того

є Олена Омелянюк, дочка
Василя і Пелагії, родилась 1922 р. в селі Підсиновці
Седлиського р. Ковельської округи, віри православ

ної, національність українка, поводження чесного
і релігіозного, котра в сучасний мент виходить
заміж за громадянина с. Замшани Андрія Адамо

вича Хотинського і під час оголошення о їх замір
одружитись перешкод не оказалось, в тім і ствер

джується:

Адміністратор            І.Іов Роман ( це  скороче

ний підпис)

Підпис скріплений печаткою з хрестом. Я передала точ"
ний запис, тільки розставила коми.

Після весілля молоде подружжя жило з батьками чо"
ловіка. Ми так і не знаємо, чи мала мама до батька якісь по"
чуття хоча б у перший рік  спільного життя. Фотографія
зроблена через кілька місяців після весілля. Мама була вже
вагітна, у неї спокійний, заглиблений у себе погляд. Погляд
жінки, впевненої у собі. А батько виглядає задоволеним і
щасливим. Хто б міг подумати, що пройде всього чотири
роки і все зміниться. Все буде навпаки. Зломлена і стомлена
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1942 рік. Мої батьки Андрій і Олена
Хотинські через кілька місяців після

одруження.

жінка, байду"
жий і жорсто"
кий чоловік.

А поки що
він її мало на ру"
ках не носив.
Мамі було важ"
ко звикнути до
нової сім’ї. Дуже
тужила за свої"
ми батьками, се"
страми і що"
неділі просила
батька, щоб
запріг коня і
відвіз  до батьків.
Коли батько не міг, то йшла лісом пішки. Вдома вона жила в
атмосфері любові, смачно їла. В новій сім’ї звикли  економи"
ти, там не прийнято було висловлювати своїх почуттів. А в
Підсинівці всі жінки дуже емоційні і відкриті. Батькова ма"
чуха була спокійної і доброї вдачі. Вона співчувала невістці,
бо сама ще недавно була нелюбою невісткою. Пізніше, коли
батько охолов, вона не раз ставала на захист моєї мами.

2 грудня 1942 року в молодій сім’ї народилася перша
дитина — моя старша сестра Дуня. Батько хотів сина, але
попереду було все життя, тому народження першої дочки
він сприйняв спокійно. Саме в цей час його двоюрідні брати
пішли в повстанці. Та мого батька політика не цікавила. Він
знав лише роботу, багато столярував, заробляв гроші на
хату для своєї сім’ї, братів уникав. Місяцями взимку  про"
живав у сім’ї тестя в Підсинівці. Без роботи не сидів, щось
постійно столярував.

В кінці 1943 року стався такий випадок. Важко захво"
ріла дочка Дуня. Маленька дитинка горіла і на її видужання
вже не було надії. Материнське серце не могло змиритися з
втратою єдиної доньки. Вночі, коли дитина стала задихати"
ся, мама схопила її на руки, замотала, і як була, розхриста"
ною побігла до німецького госпіталю, який розташувався
неподалік. Вартовому показала на дитину, і він зрозумів, що
вона хоче бачити лікаря. Викликав лікаря, той оглянув ди"
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тину і відразу ж зробив  їй укол та призначив лікування.
Цей лікар був молодою, інтелігентною людиною. Його вра"
зила небуденна краса поліської молодиці і він почав шукати
можливості  бачити її частіше.   Провідував дитину щодня, а
коли дівчинка одужала, все одно продовжував ходити до
дідової хати і шукати нагоди поговорити з моєю матір’ю.

Батька в той час вдома не було: очевидно, він переси"
джував непевні часи  у тестя. Ці провідини все частішали і
для домашніх не було таємницею, що лікарю сподобалася їх
молода невістка. Та вони були люди залежні, відмовити
йому не могли. Тим паче, що  з порожніми руками лікар не
приходив. Приносив різні делікатеси, подарував мамі хуст"
ку. Моя доброчесна і набожна мама намагалася його уника"
ти, ховалася, але він приходив знову і знову. Якось  при"
йшов з фотоапаратом і сфотографував маму разом з дити"
ною в колисці. Цю фотографію він послав своїм батькам у
Німеччину, повідомивши їм, що любить цю жінку і хоче її
забрати з собою.

 Коли ж підійшов фронт і госпіталь почали евакуйову"
вати, він прийшов до мами і сказав, що  її з дитиною забирає
з собою і відправляє до своїх батьків (ніби на це згоду від них
отримав). Наказав зібрати речі, бо наступного дня вони
від’їжджають. Мама злякалася, розповіла про це своїм до"
машнім. Вдома вирішили, що їй треба втікати від нього. Дід
запріг коня і відвіз маму з дитиною у Підсинівку до батьків.
Коли ж наступного дня приїхав німецький лікар забирати
маму, то сказали, що вдома у її батьків якась біда і вона зму"
шена була до них поїхати. Він дуже розсердився і спере"
сердя вистрілив у лампу. Мама нам розповідала про цей ви"
падок. У її безрадісному житті це був приємний спогад: до
неї, простої селянської молодиці, вишукано залицявся інте"
лігентний, освічений чоловік. Після того, що довелося  пе"
режити потім, відчути себе бажаною жінкою їй більше не
довелося. Війна все перекрутила, вбила колись гарячі по"
чуття, зламала  душу.

Після приходу радянських військ у березні 1944 року
почалася масова мобілізація чоловіків в армію.  Молоді люди
призовного віку стояли перед вибором — або йти до лісу в
УПА і там загинути, або йти на фронт і, можливо, залиши"
тися живим. Дезертирів зараховували до бандерівців і
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Мій тато в армії

жорстоко з ними розправ"
лялися. Дід Адам з бабою
порадили моєму батькові:
«Куди люди, туди і ти йди,
сину! Бачиш, яка за ними
сила». І батько пішов в ар"
мію. У травні 1944 року  був
призваний на строкову
службу. Спочатку їх
відправили у запасний
полк, а потім до кінця війни
він перебував в артиле"
рійських військах. Його
військова спеціальність —
топограф. Куля тата не
зачепила. Казала мені
мама, що вона дуже бага"
то за нього молилася в церкві і просила Бога, щоб повернув"
ся чоловік живим і здоровим. Тітка Олександра переписала
молитву, яка повинна була його захистити від кулі і висла"
ла її батькові. Цей папірець з молитвою завжди був при ньо"
му. Повернувшись з армії, батько його показав рідні — жов"
тий і перетертий, бо носив папір на грудях. Тато був наго"
роджений кількома медалями, в тому числі «За взяття Ке"
нігсберга». Після закінчення війни строкову службу  відбу"
вав у Польщі, мобілізувався у травні 1946 року.

Доки батько воював, мати у жовтні чи у вересні 1944
року (метричні записи неправильні) народила другу дочку
— Наталку, здорову, гарну дівчинку. Ставлення батька до
мами після армії різко змінилося. Любов пройшла, залиши"
лось одне роздратування. В армії батько пізнав інших жінок.
Адже радянські солдати були завойовниками, а мій батько
був сильний і привабливий чоловік у розквіті сил.

Після того, як батько так змінився, змінилася й мама.
Вона стала нервовою, дратівливою,  часто плакала і наріка"
ла на свою долю. З батьком спільної мови не знаходила, роз"
мови закінчувалися сварками. Діти забирали всі її душевні
сили, за них вона дуже непокоїлася, а чоловік викликав у
неї страх і почуття образи.

Батько  почав заготовляти ліс на хату, склав зруб у селі,
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який в 1947 році перевіз  до Ковеля. Через кілька місяців
після повернення батька мама знову завагітніла. Третьої
дитини мій батько вже ніяк не хотів. Заставляв маму зроби"
ти кримінальний аборт, і навіть повіз  до якоїсь бабки. Однак
щось у них тоді не вийшло. Його мачуха здогадалася, в чому
справа, напустилася на батька:  «Де двоє, там буде й троє!».
Від кримінальних абортів  жінки часто помирали, тому на"
магалися їх не допускати. Родили тоді в селах стільки дітей,
скільки Бог дав. Отак, 23 квітня 1947 року вночі на світ з’яви"
лася я, третя дочка у батька, така небажана для нього дити"
на. Якби ж то був син, котрого він так хотів і якому мріяв
передати своє ремесло, як колись передав йому батько. А
що з дівчат, їм тільки родити! Тоді тато ще не знав, що його
дочки здібні, будуть добре вчитися, стануть хорошими спе"
ціалістами і незалежними людьми. На нас він дивився, як на
нахлібників і рахував кожну копійку, на нас витрачену.

Я от думаю, що  недаремно з’явилася на світ. Адже міг
батько піти в ліс, загинути і мене не було б. Або заставити
маму зробити аборт. Однак я повинна була народитися як
продовжувач його роду і написати про свій  родовід.

Я народилася слабенькою дитиною і батько думав, що
через кілька місяців помру, як часто помирали малі діти. Ми
переселилися в Ковель на початку травня 1947року, а вже
в кінці травня діда з бабою несподівано вислали до Сибіру.
Батько мій залишився сам, без підтримки батьків, в недобу"
дованій хаті, з трьома малими дітьми. Працював  як про"
клятий, намагаючись заробити якийсь гріш — робив сто"
лярку, шив валянки, гнав самогонку. Матері доводилося
йому багато допомагати, тому мене доглядала  старша п’я"
тирічна сестра Дуня. Вона возила мене у візочку цілими дня"
ми, аби я не потрапляла на очі батькові, бо він погрожував
викинути мене в бур’яни. Привозила дитя до мами тільки
погодувати і поміняти пелюшки.

Сусідка тітка Мар’я згадувала, що до двох років я була
як дистрофік з великою головою і тоненькими ручками. В
мене був рахіт, і лікарі не думали, що я виживу. Однак  ви"
жила, і знову ж — завдяки випадку. Батька посадили на рік
в тюрму за те, що гнав самогонку. За цей рік мама зуміла
мене поправити і врятувати. Батьки їй дали в придане ко"
рову, і саме завдяки цьому вона змогла прогодувати без бать"
ка сім’ю.
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 Мені було три
роки, коли батько
повернувся з тюрми.
Мене він не впізнав.
Замість дистрофіка
побачив  милу і по"
тішну дівчинку, яка
тягнулася до татка,
обіймала його, гра"
лася з ним. І він полю"
бив мене, свою таку
небажану дитину. І
саме я була з ним  у
найважчі періоди
його життя, коли
вмирала моя мама. І
саме мені судилося
прожити життя в
його хаті, на його
землі, зберегти його
спадщину.

Той період у
житті нашої сім’ї,
коли батько повер"
нувся з тюрми і коли
для нього почалося
нове життя, зафіксувала наша сімейна фотографія. В центрі
— Наталка, яка щиро посміхається. Я сиджу у батька на
руках, а він мене тримає за ручку. Серйозна Дуня стоїть
позаду. Поруч сидить моя втомлена мама, зовсім не схожа
на ту  красуню з днів її юності. Ми одягнуті в симпатичні плат"
тячка з комбінованої тканини, які вона для нас пошила. Мама
втомлена, бо я уявляю, поки одягнеш і збереш троє малих
дітей, то замучишся. А ще ж треба зварити, нагодувати,
помити, доглянути худобу. Хіба могла вона так довго все це
витримати? Адже в наших селах батьки допомагали догля"
дати дітей, а вона ж сама, відірвана від своїх! Рвалася до
мами, тільки там  могла поплакатися на своє нещасне жит"
тя. Та й вдома у Підсинівці було горе, бо арештували після
війни діда.

Наша сім’я. 1950 рік. Я у батька на
руках, поруч Наталка, за нею Дуня.
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Після тюрми батько змінився на краще. Для будівницт"
ва будинку  взяв позику з виплатою на кілька років. Сховав
гроші у грубку, а мати не знала і розтопила її. Гроші згоріли,
а позику треба було віддавати. Щоб швидше розрахувати"
ся, вирішив у 1950 році поїхати на заробітки. Дід Адам по"
радив йому приїхати до них у Лєнінськ"Кузнецький. Бать"
ко влаштувався працювати робітником у буррозвідці. Ро"
бота була на полігоні. Спочатку поїхав сам, а через декілька
місяців забрав сім’ю. У свій приїзд він розрахувався за по"
зику, ще й накупляв для сім’ї багато подарунків. Мамі пода"
рував костюм і гарне зелене крепдешинове плаття. В цьому
платті її через десять років і поховали.

Знову повернулися до нього якісь почуття. Просив про"
бачення у мами і вмовив  їхати з ним у Сибір, щоб  заробити
грошей. Хату здали в оренду на рік. Однак року ми там не
витримали. Жили  в селі Бєлово на квартирі. Мамі не підхо"
див клімат, вона постійно хворіла. Дуже сумувала за Украї"
ною і таки наполягла на поверненні додому. Отож, ми виїха"
ли ранньої весни 1952 року і повернулися пізно восени.

Після повернення до Ковеля батько взявся робити ре"
монт у хаті, переробляти печі, штукатурити знадвору хату.
Йому допомагала мама: місила розчин, подавала, затирала
штукатурку. Навіть малі діти допомагали місити ногами
розчин. Була осінь, мама застудилася і захворіла на плев"
рит. Потім довго кашляла, але до лікарів не зверталася, ліку"
валася народними методами.

 Коли мама завагітніла вчетверте, вже не було кому спи"
нити батька. Дітей він категорично не хотів, тому мама зро"
била кримінальний аборт  на пізній стадії вагітності. Мав бути
хлопчик, батько потім усе життя за ним шкодував. У неї по"
чалася кровотеча, сусід викликав швидку допомогу, і маму
відправили у лікарню. Там вона пролежала кілька тижнів,
однак температура не спадала, хоч їй вводили антибіотики.
Коли ж зробили рентген, виявили туберкульоз легень.
Лікарі наказали негайно стати на облік в тубдиспансері і ви"
писали з лікарні. Однак на облік мама не стала, вона довго від
усіх приховувала свою хворобу. Лікувалася народними ме"
тодами, пила собачий жир. Однак хвороба прогресувала.
Коли ж її викликали в тубдиспансер, то виявили вже відкри"
ту форму — каверну. Треба було робити операцію, від якої
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вона відмовилася. Її хтось налякав, що у неї слабке серце і
вона операції не витримає. Серце якраз у неї було здорове,
завдяки чому  так довго трималася. Мама періодично ляга"
ла підліковуватися у лікарню або їздила за безкоштовними
путівками в санаторії.

 Так у житті нашої сім’ї з 1953 року почався новий пе"
ріод. Особливо важко було, коли мама  вперше потрапила
до лікарні. Варити їсти почала старша 10"літня Дуня. Па"
м’ятаю її перші млинці, які спочатку прилипали до пательні
і ми змушені були першу порцію викинути. Вперше з’яви"
лося відчуття голоду. Батько їсти нам не варив. Він міг на"
їстися сала, а в обід піти у їдальню. Для нас залишав гроші
на дві буханки хліба на день. Вдома були картопля і огірки.
Приїхала баба на кілька днів, наварила  їсти. Сестра пам’я"
тає, як ми всі вклякли перед іконою на коліна і щиро моли"
лися разом з бабою, просили Бога, щоб наша мама одужала.
Не дійшла наша молитва до Бога…

Я пам’ятаю, як ми, трійко маленьких дівчаток, щодня
ходили до мами в лікарню. Йшли  по вулиці, яка сьогодні
називається Театральною. Я з острахом дивилася на
гігантські зруйновані будинки. Нас лякали, що в тих руїнах
ховаються бандити, тому в сутінках по тій вулиці ніхто не
ходив. Можна уявити, яка то гарна була вулиця до війни, і
як шкода, що вдалося відновити лише два будинки, де роз"

Моя мама в санаторії. 1
ша справа.
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містилися готель «Ковель» і школа   8. Місто швидко відбу"
довувалося на наших очах: замість величних цегляних бу"
динків спішно зводились невеликі одно"двоповерхові спо"
руди, які, я вважаю, псують вигляд міста. Щоразу, коли бу"
ваю в музеї, вдивляюся у фотографії довоєнного Ковеля,
думкою переношуся в ті далекі роки і шкодую, що не жила у
той час. Ковель був зеленішим, затишнішим. Сьогоднішнє
засилля автотранспорту отруює життя, провокує перед"
часні хвороби.

 Батько довго не сприймав хворобу матері всерйоз, не
давав їй грошей на ліки. Знову почалися скандали. Мати
дуже тривожилась за дітей, постійно щось просила для них
у батька. Скільки себе пам’ятаю, батька ми завжди бояли"
ся. Йому нічого не треба було казати, лише глянути — і кров
захолодала в жилах. Він сприймав нас не як рідних дітей, а
як тягар, котрий випало йому нести. Добрим і поблажли"
вим ставав лише після випивки.

 Мати засівала редискою весь город, ми її рвали, в’яза"
ли в пучки і продавали на базарі. Ці гроші були в розпоря"
дженні мами. За них вона купувала ліки, харчі і одяг. Прода"

1953 рік, м. Ковель. Три сестрички — Наталка, Маня, Дуня.
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вали яблука і сушку. Свої гроші батько складав, купив прий"
мач із програвачем, у хаті з’явилася музика. Деякі платівки
українських народних пісень збереглися до цього часу.
Потім він купив мотоцикл — спочатку без коляски, а потім з
коляскою. Придбав дещо з меблів у хату. На одяг для дітей
грошей шкодував, тому ми завжди ходили погано одягнені,
що спричиняло нам багато душевних мук. Доки мама була
здорова, то шила нам  і плаття, і жилеточки, і бурки. А потім
всяку одежину доводилося відвойовувати.

Великдень був моїм улюбленим святом. На  Пасху мені
купували нові туфлі і скромне плаття. Мама, доки здужала,
пекла смачну паску. Ми всі разом начиняли ковбаси. А потім
об’їдалися цією смакотою. Дотримувалися  постів, перед
Великоднем ходили до української церкви сповідатися і
причащатися. До храму водила нас мати регулярно, щодня
заставляла говорити «Отче наш». Я не любила ходити до
церкви. Голодній дитині вистояти три години на службі було
дуже важко. Я нічого не розуміла в церковному дійстві, а
несвідомо ніколи не вміла нічого робити. Коли ж почалася
школа, то я  з легкістю повірила, що Бога немає. Вплив ма"
тері у зв’язку з її хворобою ослаб, тому віра в Бога зникла
зовсім. Філософське осмислення Бога і нашого місця в цьо"
му світі прийшло у зрілому віці.

Батько ніколи не провідував маму в лікарні. Ми ходили
до неї постійно, але  з порожніми руками. Мамі було прикро
за таку батькову черствість,  вона  часто плакала.  Останні
п’ять років скандалів удома вже не було. Батько махнув на
все рукою. Ми жили своїм життям, він — своїм.

Пізніше в Ковель перебралися мамині молодші сестри
Настя і Дуся. Вони й взяли опіку над матір’ю. На руках у
Насті моя мама померла 22 червня 1962 року. На той час мої
сестри виїхали в Сибір. У десятому класі у старшої Дусі ви"
явили також туберкульоз у початковій стадії. Вона добре
вчилася, тому директор школи Гнат Федорович Ротченков
і головний лікар тубдиспансеру Верба добилися для неї без"
коштовної путівки на лікування в Крим на три місяці. Потім
путівку продовжили ще на три місяці до остаточного виду"
жання. Так врятували добрі люди мою старшу сестру від
смертельної хвороби. Після санаторію Дуся отримала ате"
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стат зрілості і виїхала на проживання до діда в Лєнінськ"
Кузнецький. Їй не можна було далі проживати в контакті з
хворою матір’ю і необхідно було поміняти клімат. Щось
підозріле на легенях виявили і в Наталки, та вона обійшла"
ся курсом лікування в місцевій лікарні. Доля була до мене
більш милосердною. Я не заразилася, хоч найдовше була в
контакті з мамою. Я дуже любила річку,  влітку багато пла"
вала, тому зміцнила легені. Крім того, від природи маю доб"
рий імунітет до інфекційних хвороб. Це успадкував і мій син.
Він, перебуваючи в контакті з дітьми, хворими на вітрянку,
свинку, грип, не заражувався. ГРЗ було, як і у всіх дітей.

Після смерті мами у 1962 році батько відразу ж привів
мачуху. Однак через кілька місяців за самогонку вони обоє
потрапили у тюрму.

Я важко переживала смерть мами, щодня ходила до неї
на могилу. Полегшення настало, коли почався навчальний
рік. Навчання, громадська діяльність допомогли загоїти ду"
шевну рану. Однак усе життя спогади про матір виклика"
ють біль. Ми були поганими дітьми, билися між собою, дра"
тували матір. Іноді вона жалілася на нас батькові, тоді по
наших спинах гуляв ремінь. Батько міри не знав і не міг зу"
пинитися. Мати починала заступатися і «діставала» й сама.
Колись він жорстоко побив старшу сестру Дусю за те, що
отримала двійку і сховала щоденника. Наталка її видала, а
Дусі дісталося не так за двійку, як за брехню. Вона потім
тиждень лежала і ні до кого не говорила. Батько відчував
себе винуватим і навіть пропонував гроші, щоб їй щось ку"
пити. Дуже рідко він міг нам дати по 10 копійок на кіно або на
інші розваги. Колись дав  гроші на цирк"бочку, по якій їздить
мотоцикл. А ми їх потратили на морозиво, бо ж дуже хоті"
лося. Тоді він на нас розсердився. В залізничному парку ча"
сто були народні гуляння. Ми йшли сім’єю, тоді нам також
видавали гроші на морозиво.

Просидівши рік у тюрмі, 1964 року батько повернувся
додому, одружився з Євою, і вони щасливо прожили 10 років.
Для неї він  грошей не шкодував. У них постійно були гості,
пиятики та гулянки. Коли я вчилася у Львові, то намагала"
ся якомога рідше приїжджати додому, бо мені було там не"
приємно. А після закінчення інституту  поїхала за направ"
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ленням у місто Мелітополь, ближче до старшої сестри, яка
на той час проживала в Запоріжжі. Коли ми виходили заміж,
батько справляв нам весілля в Ковелі,  мачуха дала на при"
дане ковдри і подушки. На старості літ він пишався нами,
що ми без грошей повиучувалися і «вибилися» в люди.

 На його 55"річчя приїхала Дуся з чоловіком і сином.
Вранці він їх зустрів, а ввечері 4 листопада 1974 року  роз"
бився на мотоциклі. Смерть нелогічна і незрозуміла. Він не
був п’яний, а з’їхав із шосе і врізався на невеликій швид"
кості у стовп. Вдарився головою в окантовку стовпа і відра"
зу ж помер. Після його смерті я переїхала в Ковель, спла"
тила мачусі п’яту частину вартості будинку і живу в бать"
ковій хаті.

Іноді  мені батько сниться — господарює у дворі, наво"
дить порядки. Я давно йому все пробачила, навіть намагаю"
ся його зрозуміти. Якби не поламана доля його рідних, кля"
та війна, то, може, і він був би іншим. Батько мій був хоро"
шим господарем, він першим на вулиці провів газ, першим
купив телевізор. За ним було, як за міцною стіною.  Я тільки
підтримую те, що створено моїми батьками. Люблю свою
хату, свій сад, свої квіти і відчуваю, що я — на своєму місці.
Рада, що зберегла батьківське гніздо, куди можуть приїха"
ти його діти, онуки і правнуки.

Які б не були мої батьки, вони — моє коріння, і мені їх  не
вистачає.  Ми любимо своїх батьків завжди: живих чи мер"
твих, добрих чи недобрих. Які б вони не були, вони — наші,
частка нашого минулого, нашого Я.  Розповіла ось про них, і
наче з ними побувала. Вже й ми, їх діти, постаріли, скоро
зустрінемося з ними. Були ж колись і вони молоді та щас"
ливі, раділи життю, як радіють тепер наші діти й онуки, щось
передали  вони нам, щось перейшло  від їх предків.
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ЧАСТИНА 2

ЖИТТЯ МОЄ

У ЛИСТАХ І СПОГАДАХ
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Ще в дитинстві я прочитала у Ромена Роллана,
що наше справжнє життя — це не події і факти, а
наш внутрішній світ, наші думки, переживання,
емоції — все те, що й визначає світосприйняття лю

дини, спонукає її до певних вчинків, продукує певні
події.  Таке життя мені й хотілось би передати в цих
нотатках, життя, кращі роки якого прожиті в
іншій державі під назвою Радянський Союз. Молодо

му поколінню дивним і незбагненним буде здаватися
світ мого дитинства і юності — так само, як моєму
поколінню важко уявити, сприйняти та пропусти

ти через себе ті страхіття, які пережило  поколін

ня  батьків у 30 — 50 роках минулого століття. В
свої нотатки я включу уривки з моїх листів 40
річної
давності, які старанно зберегла моя старша сестра
Наташа.

Читаю свої  листи, недбайливо, поспіхом напи

сані, часом незграбні, але емоційні, з елементами
філософських роздумів, насичені почуттями і пере

живаннями — і мимоволі повертаюся в ті далекі роки,
здійснюю оманливу подорож у часі, хвилююся, пере

живаю за ту романтичну, цілеспрямовану, не зовсім
щасливу дівчинку, яку доля наділила здатністю
співпереживати, бути небайдужою, жити серцем.
Вроджена прямолінійність та  щирість викликали в
людей і захоплення, і осуд. Відсутність гнучкості,
нетерпимість до чужого лукавства не могли забез

печити кар’єрного зростання, до якого я, до речі, ніко

ли не прагнула.  Мені вдалося пережити і злети, і роз

чарування, і глибоке відчуття власної незатребува

ності, і радість життя, яку давали книжки, музика,
природа, спілкування з цікавими людьми. Мені не по

щастило реалізуватися як спеціалісту, зате як осо

бистості, сподіваюся,  вдалося. Однак почну з пер

ших років свого життя.
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ДИТИНСТВО

Моя перша свідома згадка: наша не зовсім викінчена
хата, я повзу по підлозі і заглядаю через поріг у сусідню
кімнату, а там лежить сніг. Можливо, то не згадка, а лише
сон.

Радісні моменти:  приїхав батько із заробітків, навіз по"
дарунків, мама пошила нам обнови. До хати прийшли май"
стри, роблять монтаж електрики, в домі з’явилося елект"
ричне освітлення. Напередодні четверга — базарного  дня
— у нас багато нічліжників.  Як правило, сплять на підлозі
покотом на сінниках, накрившись власними кожухами. До
такого чуда, як електрика, не звичні. На ніч дують на лам"
почку, намагаючись її загасити. Ми весело сміємося з такої
необізнаності і показуємо на вимикач. Наша сім’я — одна з
перших, яка переселилася до Ковеля, тому односельчани
батьків зупинялися в нас. Пригощали  скромними гостин"
цями — мандричками  (тверді коржики із сиру).

А ще в нас була корова, яку пас пастух за невеликі гроші
і харч. Ночував пастух по черзі в кожного з хазяїв, госпо"
дині його годували і давали харчі на день.

Іноді ночували у нас богомільні бабці, які пішки йшли на
прощу до Почаєва. Повертаючись, приносили проскурки,
які ми тут же з’їдали.

Мій світ — це мама і старші сестри, за якими я чіпляла"
ся, як той хвостик. Мама — висока, в довгій квітчастій
спідниці, під яку я іноді ховалася, завжди поралася коло пли"
ти, а я їй заважала. Купала нас у дерев’яних ночвах, голову
змивала сироваткою. Пізніше ми всі гуртом ходили у лазню.
Там висиджували довгу чергу, зате потім милися довго і ста"
ранно — і під душ ставали, і в парну заглядали. Коли хворіли
— лікувала нас мама своїми народними методами, які перей"
няла від  бабусі. Мама була найгарніша і найкраща за всіх мам
на вулиці — так мені тоді здавалося. А ще була у мене друга
мама — мама Дуня, моя найстарша сестра, якій у п’ятиріч"
ному віці довелося взяти на себе обов’язки няньки, бо  мама
була зайнята на добудові нашого будинку.
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Пам’ять зберегла спогади про поїздку до Сибіру. Бать"
ко приїхав лише забрати сім’ю. Він працював у буррозвідці
поблизу с. Бєлово Лєнінськ"Кузнецького району Кемеровсь"
кої області. Ми дуже довго їхали поїздом. Мені було лише 4
рочки, я була потішною дитиною і зі мною бавився весь ва"
гон. З нами їхали демобілізовані солдати й офіцери з Німеч"
чини. Хтось віз додому велику ляльку, яка заплющувала
очі і казала «мама». Мені дали на якийсь час нею побавити"
ся. Це було таке блаженство! Я її тримала на руках і бояла"
ся дихнути. Адже ми мали можливість бавитися лише са"
моробними ляльками, які  шили разом з мамою, а потім і самі.
А тут — справжня, така неперевершено красива, в такому
гарному вбранні!

На довгих зупинках чоловіки бігли з чайниками за ок"
ропом, яким постачали на великих станціях. Купували
харчі, але в основному їли те, що взяли з дому.

У Лєнінськ"Кузнецький, де проживали дід з бабою на
виселенні, ми приїхали вночі. Дід Адам узяв мене на руки,
на яких я відразу ж заснула. Прокинулася на ранок в дідовій
кімнатці у бараку. З ними жило ще 2 дочки — Зіна і Ярина.
Зіна хворіла туберкульозом, була худенька і бліда. Ярина,
висока дівчина, нещодавно повернулася з тюрми. Вона була
засуджена за зв’язки з повстанцями.

Там ми були проїздом,  а на другий день поїхали в село.
Наша сім’я орендувала половину хати — кухня і кімната
разом.  Була весна. Біля хати весело збігав струмок, у якому
з великого каменя жінки полоскали білизну. Тут же подру"
жилися ми з місцевими дітлахами, бігали з ними по пагор"
бах, які весною вкривалися польовими тюльпанчиками —
«анютиними глазками» їх називали. Незабаром я навчила"
ся нехитрих російських пісеньок, які любила виконувати,
вилізши на табуретку, як на сцену.

В кінці літа мама сильно застудилася і захворіла  плев"
ритом. Пам’ятаю, як вона безпомічно лежала на ліжку, каш"
ляла аж до блювоти. Лікарі сказали, що їй не підходить
клімат, і мама стала наполягати на від’їзді додому. Адже
попереду була сувора сибірська зима, мама дуже тужила
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за батьківщиною, за своїми батьками і  сестрами, тому так
прагнула на Волинь.

По дорозі назад ми знову заїхали до діда і навіть деякий
час там проживали, доки батько не розрахувався з роботи.
На той час дід спромігся купити маленький будиночок біля
шосе. Як зараз бачу цей біленький будиночок і мою сестру
Дуню, яка зі сльозами на очах повертається зі школи, отри"
мавши чергову двійку. Адже вона ще не встигла   освоїти
російську мову,  тому наука їй  не давалася. Я ж пізнавала
нову мову так: прислухалася до розмов дорослих і тихень"
ко повторювала про себе всі їхні слова. Ніхто мене не зму"
шував до такого тренінгу, це мені, очевидно, подобалося, бо
займалася я таким кілька років. Можливо, саме завдяки
цьому  маю здатність легко висловлювати свої думки і по"
чуття.

Дорогу назад не пам’ятаю, але приїзд до Ковеля за"
пам’ятався добре. Я не впізнала місцевості. Коли від’їжджа"
ли, замість зруйнованого війною вокзалу була якась тимча"
сова споруда, а тепер височів прекрасний вокзал. Це був
кінець 1951 чи 1952 року.

Ми приїхали додому, а жити  ніде. Хата була здана в
оренду на рік. Цілу зиму ми тулилися в маленькій кухні, де
могло поміститися лише одне ліжко. Спали на підлозі. Вес"
ною будинок вже був наш, батько заходився переробляти
піч і штукатурити знадвору хату. Розчин допомагала міси"
ти мама ногами. Знову простудилася, і на цей раз захворіла
надовго. В житті нашої сім’ї настала чорна смуга, яка так і
не закінчилася, аж доки ми не повиростали. Цей період  на"
шого життя я детально описала в розповіді про своїх
батьків.

Коли мені було років 6—7, я почала розуміти, що у нас в
сім’ї відбувається щось не так. Сімейні негаразди, нервова
атмосфера, батькова суворість травмували  дитячу душу.
Скандали в сім’ї, виховання дітей ременем  (а ми були дале"
ко не ідеальними дітьми, постійно сварилися між собою, а
часто й билися) породжували постійний страх перед бать"
ком. Цього страху я не змогла позбутися  аж до самої його
смерті. Моя поведінка різко змінилася. Я стала замкнутою,
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постійно про щось задумувалася.  В мене з’явилися комп"
лекси і якесь почуття вини перед ближніми. Очевидно, на"
клалися мамині переживання під час вагітності і годуван"
ня груддю. Закладений у далекому дитинстві комплекс не"
повноцінності переслідував мене все життя. І все життя я з
ним боролася, причому доволі успішно. Перемагала сила
духу, успадкована від Хотинських.

Життя набрало нових барв, коли в 1954 році я пішла до
школи. Навчання давалося легко, але активності в класі  не
виявляла, спрацьовував той же комплекс. Поруч з гарно
вбраними, активними і красивими дітьми  відчувала себе
сірою мишкою. Колись почула розмову між прибиральни"
цею і буфетницею про мене: «Як мені шкода цієї дитини, у
неї такий нещасний вигляд». Мені це було дуже неприємно.
Тому старалася довести самій собі, що я не гірша за інших,
старанно вчилася.  Яке ж було моє здивування, коли за пер"
ший клас  отримала похвальну грамоту. Мені здавалося, що
така  принижена дитина не може отримати ніяких нагород.

А батько  пишався моїми успіхами. Власноруч зробив
рамку для грамоти і повісив її на стіні. Хотинські  були ам"
біційними людьми, вони завжди прагнули, щоб у них було
все найкраще.

Свою ж амбіційність я реалізовувала в навчанні, бо ні
краси, ні вбрання у мене не було. З роками я виробила в собі
впевненість, що зовнішній вигляд — це не головне, а голов"
не те, що у тебе всередині.

Коли я навчалася в другому класі, а Наталка в четвер"
тому, батько відвіз нас у санаторно"лісну школу в село Лип"
ляни під Луцьком. Мама хворіла туберкульозом, ми пере"
хворіли бронхітом, таких дітей за символічну плату оздо"
ровлювали ось у таких школах.  Практику 50"их років не"
погано було б запровадити і в наш час. У школі було лише
чотири класи, тому Наталка пробула там тільки один рік, а
я півтора — не хотіла залишатися сама. Про цю школу у нас
з Наталкою найкращі спогади. Там панували тепло і любов.
Апетит у мене з’явився з першого ж дня перебування у
школі, де були створені всі умови і для навчання, і для відпо"
чинку. Обов’язковими були прогулянки — околицями села,



71

полями — строєм,  парами. Іноді нас залучали й до легких
робіт — ми обривали хміль у колгоспі. Привозили регуляр"
но кінофільми, навіть влаштовували танці під акордеон та
ігри. Харчування було прекрасне, одяг — за державний
кошт. Білизну міняли часто. Раз у тиждень ходили в лазню
(лазня була своя). Траплялися і неприємності:  одна дівчин"
ка із Колок Наталя завезла воші. До речі, ця дівчинка була
надзвичайно здібною дитиною, мала прекрасну пам’ять, але,
очевидно, із неблагополучної сім’ї (на превеликий жаль, че"
рез декілька років вона втопилася у річці). Виховательки
мали з нами велику мороку, мили голову дустовим милом,
чимось мазали, але до кінця так і не вивели вошей. Вже вдо"
ма мама зуміла з ними справитися.

В третьому класі у мене заболів живіт — апендицит.
Мене ще з однією дівчинкою із Ковеля Галею Панченко (з
якою мене доля ще не раз зведе у житті) шкільний лікар
повіз до Луцька у лікарню. Нам зробили операцію, і через
тиждень виписали. Забирав  з лікарні батько Галі, найняв
таксі. Та коли виїхали за місто, через погану дорогу таксист
відмовився нас везти. Мусили діти після операції йти пішки
кілька кілометрів. Однак усе закінчилося благополучно, шви
не розійшлися.

В лікарні ставилися до нас прекрасно, пригощали нас
всякими ласощами (коли можна було їсти). Мене навіть при"
їхав провідати дід Адам — він на той час гостював у Ковелі,
клопочучи про повернення свого незаконно конфіскованого
майна. Приблизно в той самий час зробили операцію на апен"
дицит Наталці, найстаршій сестрі Дусі (яка перебувала в
іншому санаторії), і навіть нашій хворій мамі. Дивно: на той
час ми жили в різних місцях, їли різну їжу, чому той апен"
дицит проявився у всіх нас в один і той же час? Взагалі, в
моєму житті відбувалося багато дивних речей.

Там же, в санаторії, я вперше почула від своєї вчитель"
ки, що я найсильніша у класі в арифметиці. Оце визнання
моїх здібностей в ранньому дитинстві вплинуло на мою про"
фесійну орієнтацію в майбутньому.

 Мама вдома  дуже за нами  сумувала. Ми писали їй ли"
сти, вона ж була неграмотна, написати не могла. Кілька разів
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до нас приїжджала. В один зі своїх приїздів  сказала, що у
млині загинув чоловік її молодшої сестри Марії — Петро. Я
його добре пам’ятаю — красивий, стрункий. Мене це на"
стільки вразило, що я схилилася на парту і заплакала. Мама
сиділа поруч і мовчала. Чомусь саме такі фрагменти мені
запам’яталися.

Взимку ми спускалися з гірки на санчатах, поруч —
річка. Прогулянки, зарядка були обов’язкові. Саме там, у
Липлянах, я стала відчувати себе більш упевнено. Повер"
нувшись до  рідної шостої школи,  продовжувала навчатися
добре. Писати чомусь стала гірше, зате читала прекрасно.
Мене навіть запрошували до молодших класів щось їм по"
читати. В третьому класі прочитала самостійно першу со"
лідну книжку. Таких яскравих книжечок для маленьких, як
зараз, тоді просто не було. Читала  свою першу книгу довго,
але ввійшла у смак, і відтоді читання стало невід’ємною час"
тиною мого життя і життя моїх дітей. Читала  хаотично і
виснажливо, читала все, що потрапляло під руку. Крала
книжки у своїх сестер і ховалася з ними, щоб прочитати
першою. Іноді ми з Наталкою йшли на перемир’я — одно"
часно читали одну книжку. Через ті книжки в сім’ї було не"
мало скандалів — батько у нас їх забирав, іноді навіть рвав,
бо через них ми не хотіли нічого робити, а якщо й робили, то
абияк. Спололи грядку — і до книжки, адже там відкривав"
ся інший світ, до того світу прагнули наші душі, там не було
сварок, там був достаток, там усе було не так, як у нас вдо"
ма. З юних літ ми рвалися з дому, мріяли облаштувати собі
таке життя, як у книжках.

З роками я майже позбулася своїх комплексів, в мені
іноді став проявлятися лідер. В 5"ому класі мене обрали го"
ловою ради загону піонерів. Це була відповідальність і честь.
На рукаві форми нашивали дві червоні смужечки, у ланко"
вої — одну. Головою ради загону я не хотіла бути, а одного
разу навіть зірвала нашивки. А було це так:

Я тоді подружилася з двома Тамарами — Головко і Ща"
винською. Ще я товаришувала з Ларисою Неїло, яка про"
живала недалеко від мене. Мені Лариса була ближчою, бо
ми часто з нею разом ходили на річку. Додумалися до того,
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1962 рік. Я з подружками Тамарами.

що почали купатися в
кінці квітня, коли вода
була ще дуже холод"
ною. Після річки ми
йшли до неї додому (її
батьки були на роботі)
і праскою висушували
труси — щоб мама не
здогадалася, що я ку"
палася. Мама не здога"
дувалася, а я на"
томість ціле літо про"
мучилася з чиряками.

Мене цілком
влаштовували дружні
відносини з кількома
дівчатками, та якось
Тамарі Щавинській за"
манулося іншого. Вона
запропонувала міня"
тися подругами —
віднині вона буде дру"
жити з Ларисою, а я повинна дружити з Тамарою Головко.
Спочатку я  не усвідомила, що це є елементарна зрада, нічо"
го їй не сказала, але на душі мені стало дуже недобре. Закін"
чилося це нервовим зривом. Я за щось розсердилася на клас
і зірвала з себе нашивки. То був період відчуження від ко"
лективу. На щастя, він швидко пройшов.

Вже у 5"ому класі я найкраще розбиралася в точних
предметах,  до мене почали однокласники звертатися за кон"
сультацією, тому той інцидент невдовзі забувся. Якось
влітку на початку канікул я відчула, що стала гірше бачити.
Перестала пізнавати здалеку людей. Сама пішла до окулі"
ста, виписала собі окуляри аж  мінус 4 діоптрії, випросила у
мами гроші і купила в аптеці окуляри з найдешевшою оп"
равою. В окулярах мене не сприймали, а батько ледве не
вигнав з хати, вимагав, щоб  їх зняла. А я в них  як на світ
народилася. Для мене все заграло новими барвами. Ніколи
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в житті я не комплексувала через те, що ношу окуляри. Хто
мав мене полюбити,  любив і таку, яка я є.

У п’ятому класі з кожного предмету були інші вчителі.
Адаптація до нових умов навчання не всім далася легко. Я
трималася на рівні, а ось наші блискучі відмінники почали
«з’їжджати». Дитяча «еліта» — діти більш"менш замож"
них батьків, яка раніше нас, селюків, ігнорувала, почала зі
мною рахуватися, бо часто"густо без моєї допомоги не мог"
ли розв’язати задачі. В старших класах, порушуючи забо"
рону батьків заходити до нас у хату (щоб не заразитися), з
самого ранку до мене зверталися однокласники  за допомо"
гою з математики. Я намагалася пояснювати, навіть збира"
ла у школі дітей на консультації. Мені легко давалися точні
науки, непогано писала твори, але з іншими предметами
іноді були проблеми.

Особливо запам’яталася вчителька історії Феодосія Се"
менівна. Я ще напередодні перегорнула підручник історії,
мені було так цікаво пізнавати нове, та яке ж було розчару"
вання, коли за нормальну відповідь на уроці  раптом отри"
мую трійку. Наступного разу знову все відповідаю правиль"
но і знову без всяких коментарів — «три». Мені було так не"
приємно: все п’ять, а історія — три, і трійка загрожує в
чверті. Думаю, що з цією вчителькою переговорила наш
класний керівник, бо таки в кінці чверті вона мене виклика"
ла і поставила  четвірку. Згадуючи той прикрий випадок,
думаю, що ця вчителька просто зневажала дітей з таких
сімей, як я, переселенців із села. Жила вона неподалік і зна"
ла нашу сім’ю. В тому ж домі, за стіною, жила наша класний
керівник Надія Федорівна Приступа, вчителька математи"
ки, проста і щира людина. Вона рано овдовіла, жила  з бать"
ками і сама виховувала сина.  Знала, що у нас важко хвора
мама, тому іноді запрошувала до себе в гості і пригощала
чимось смачненьким. Обов’язково раз на рік провідувала
учнів удома, спілкувалася з батьками.  У 80"роках вона по"
мерла від раку. Я тоді працювала у  Люблінці, видумала
якусь причину, щоб поїхати у місто, і таки провела її в ос"
танню путь.

Ми всі дуже захоплювалися вчителькою російської
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1963 рік. Я навчаюся у 9 класі.

літератури Софією Васи"
лівною Петренко. Жінка, в
якої все було прекрасне.
Коли вона проводила свої
уроки, ми слухали, зата"
мувавши подих. Їй я завдя"
чую здатністю бачити пре"
красне. Вона пробуджува"
ла у нас прагнення до само"
вдосконалення. На її уроки
ми готувалися по"особли"
вому: йшли в бібліотеку,
опрацьовували додаткову
літературу і один поперед
одним намагалися вразити
її своєю ерудицією.

У 9"ому класі мене чо"
мусь обрали  комсоргом
школи, хоча організа"
торськими рисами я не
відзначалася. Я страшенно
комплексувала заходити в
міськком комсомолу, але перед самими дверима набирала"
ся духу і сміливо заходила, сміливо запитувала і т.д. Ми
організовували диспути, вечори, лекції тощо, підготували і
прийняли в комсомол чимало нових людей (в т.ч. і покійного
В’ячеслава Шишука), але мені здавалося, що я дуже погано
працюю, що у мене нічого не виходить. І коли на засіданні
партійної організації школи розглядали  роботу комсомо"
лу, я все змалювала у чорних фарбах.

 Наступного року нас усіх перевели у  школу  3, і на
цьому моя активна комсомольська діяльність закінчилася.
Правда, я ще була членом комітету комсомолу у 3"ій школі
(разом з Миколою Вельмою). Мені доручили оформляти
стіннівку «Комсомольський прожектор», талантів до офор"
млення не було ніяких, ліпила тільки якісь фотографії, —
одним словом, роботу завалила і мене розкритикували на
комсомольських зборах.
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В останній рік навчання нас звели у дівочий клас, де я в
основному займалася допомогою відстаючим та організацією
консультацій. Класний керівник, очевидно, запримітила у
мене схильність до психоаналізу, бо якось заставила мене
проводити батьківські збори. Як не дивно, але я зуміла оха"
рактеризувати кожну дівчинку, та ще й якісь поради дава"
ла.

У третій школі у нас були найкращі викладачі у місті. Я
ними пишаюся донині. Ольга Яківна Стрілько, викладач
фізики, володіла сильною енергетикою, пояснювала дуже
чітко, викарбовуючи кожне слово, на її уроках боялися во"
рухнутися. Сильними викладачами були математик Софія
Володимирівна Лефонт, хімік Наталя Платонівна Михай"
лик. Крім уроків, вони ще займалися з нами додатково у
профільних гуртках. Про репетиторство тоді ніхто й не чув.
Ці додаткові заняття давали всі необхідні знання  для всту"
пу до вузу.

Влітку нас часто відвозили до бабусі у село Підсинівку.
Про Підсинівку у мене особливі спогади.

Підсинівка  —  село мого дитинства, згадки про нього
завжди  викликають  якісь особливі відчуття.  Гостюючи у
баби  і діда, ми в хаті сиділи мало. Із сільською дітворою  гра"
лися в полі, бігали по селу, купалися в річці.

 Для мене Підсинівка — це п’янкий запах польових трав,
волошки і ромашки. Їх я рвала оберемками і неодмінно ста"
вила букет у дідовій світлиці. Мила підлогу, намагаючись
дістатися до кожного куточка, бо любила свіжість. Дід  хва"
лив  за старання. Коли підросла, ходила з тіткою полоти або
стелити льон. Колись пішла на бабине поле огортати кар"
топлю. Я звикла працювати в купальнику. Дуже люблю,
коли тіло обіймає вітер, тоді не відчуваєш втоми. Для одно"
сельчан це був шок. Жінки, які працювали поряд, підсмію"
валися: що там наробить та міська пані. Коли ж я закінчила
огортати картоплю і пішла додому, вони прибігли на поле
перевіряти мою роботу і були вражені. Я нагорнула такі ж
великі копці, як і вони. Потім жінки про це розповіли  бабі, і
вона ще довго згадувала про цей випадок. Я змалку була
привчена до праці, бо мама  завжди хворіла і майже всю до"
машню й городню роботу доводилося виконувати дітям.
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Та не завжди я була такою доброю онукою. Колись  за
щось образилася на діда і відмовилася їсти. Була впертою,
ходила голодною і потайки підбирала та їла грушки з баби"
ного городу. Баба нічим не могла зарадити, тому попросила
свою дочку Марію мене нагодувати. Так я перебралася жити
до тітки Марії.

У сільських дітей я викликала велику цікавість. Вдяга"
лася  по"міському в штапельні платтячка, в той час, коли
вони ходили у полотняних сорочках без штанів. Це був час,
коли у колгоспах нічого не платили, і люди в селах дуже
бідували. В хаті у баби стояв  верстат, на якому ткали по"
лотно ще незаміжні дочки. Це було так цікаво! Я, ніби зача"
рована, спостерігала за їх роботою. Іноді  мене підпускали
щось покрутити. Сукали з льону нитки. Я  дивувалася, як та
нитка виходить у них рівненькою і тоненькою. Виткане по"
лотно відбілювали золою. В річці вибивали праником, потім
стелили на траві. У пам’яті так і закарбувалося — зелений
моріг, устелений довгими стрічками полотен.

Ходили селяни в полотняній одежі, у вишитих сороч"
ках, зимою одягали кожухи. Сьогодні я усвідомлюю, що це
був найкращий здоровий одяг.

 Від усіх простуд і болячок лікувала піч. Я дуже любила
спати на печі, засипаній зерном, а зверху застеленій ряд"
ном. Не муляло і дуже приємно гріло. Поруч із піччю були
двері у покліт —  невеличку прибудову із запасним вихо"
дом. Коли до дідових дочок приходили хлопці, мої юні тіточ"
ки, побачивши їх через вікно, тут же втікали у покліт, де
завжди висіла на такий випадок святкова одежина. Пере"
одягнувшись, уже через сіни прихорошена дівка заходила
до хати, чемно здоровалася, і починалися вечорниці. При"
ходили ще дівчата й хлопці, лузали насіння, вишивали,
жартували, а найчастіше — співали.

 Наш поліський спів! Який"то пласт української куль"
тури за якихось 50 років пішов у небуття. Самобутніх пісень
було безліч, на всі випадки життя. Особливо багато було
весільних пісень. Весь весільний обряд супроводжувався
піснями. На кожну частину ритуалу була своя пісня — по"
чинаючи від вбирання нареченої, розплітання коси і закін"
чуючи застіллям. Пісня розкривала суть кожного ритуалу,
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вона ніби закладала  програму майбутнього життя. Пісня
завжди несе з собою певний енергетичний потенціал, і особ"
ливо він  необхідний під час зародження нової сім’ї. Сьогодні
деякі з атрибутів сільського весілля залишилися, але це —
мертві ритуали, бо вони без пісні. Немає кому співати тепер
на весіллях! Коли виходила заміж сестра, мої тітки ще тро"
хи співали, а сьогодні тієї пісні вже не почуєш.

З часу  дитинства в мене залишився один яскравий спо"
гад, як казка. Червень.  Я була у баби в Підсинівці, а перед
святом Трійці мене посадили у якусь машину і відправили
до Ковеля (автобуси тоді ще не ходили). Вдома була мама.
Вона недавно повернулася з санаторію, і їй було трохи кра"
ще. Світило яскраве сонце, прийшло ласкаве літо. В домі
— чисто, по"святковому прибрано,  пахне пирогами і ле"
пехою. Які ж смачні були мамині пироги з маком! У садку
доспіли полуниці. Ароматні, червоні, я ними об’їдалася
прямо з грядки.

На жаль, я від мами не навчилася пекти на дріжджово"
му тісті. Вже маючи двох дітей,  згадала про цей день. І так
мені захотілося тих пирогів з маком (останніх, які пекла моя
мама). Взяла книжку, прочитала, як замісити тісто, і напек"
ла пирогів. Потім я навчилася пекти і торти, і пироги. Та
пироги з сиром і з маком мені найсмачніші.

Батькова скупість та жорстокість, мамина хвороба
тяжким каменем лягали  на дитячу душу. Але дитинство  є
дитинство. Була річка, був ліс, була в батька пасіка в селі,
іноді він брав мене з собою. Мед у нас був постійно. Я ним
підгодовувала своїх подружок, які жили дуже бідно.

 Мій батько не був бідною людиною, він просто не ро"
зумів, що дівчат треба вдягати, чим завдавав нам багато ду"
шевних мук. У мене ніколи не було нормальної шкільної
форми, через що я дуже комплексувала. Колись учителі
зробили батькові зауваження, що я, така блискуча учени"
ця,  погано одягаюся. То він був дуже здивований. Пошили
мені тоді  дещо з одягу, але не форму. Як тільки  сестра Дуся
почала заробляти, то почала мені купувати гарні речі. Які
м’які, модельні і зручні туфельки вона  прислала! На випуск"
ний вечір також мене одягнула. Ощадлива Дуся економно
харчувалася, але при тому гарно вдягалася, ще й нам з На"
талкою допомагала. Мені ж скупість і дріб’язковість моїх
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батьків так в’їлася в душу, що я не переношу скупердяй"
ства, тому гроші в мене не тримаються.

Незабутні дитячі ігри! На нашій маленькій вулиці Ап"
течній (пізніше Бєлінського, ще пізніше — Нахімова) було
всього 10 хат, але в кожній хаті — по декілька дітей. Цілими
днями просто на вулиці ми ганяли в м’яча. Наші ігри з м’я"
чем називалися по"вуличному — «штандер», «вишибали»,
«десятки». Цілими днями могли проскакати на скакалках.
Але особливо дівчатка любили гратися в «класики» — це
коли на землі креслять прямокутники і намагаються  нос"
ком ступні так штовхнути гладенький черепок (битку), щоб
він  не зупинився на лінії. Причому це треба робити, підстри"
буючи на одній нозі. Вигравав той, хто раніше добирався до
фінішу. Садочків тоді не було, і діти самі вигадували собі за"
бавки. Часто ми просто бродили околицями. Коли розлива"
лася річка, і на залитих водою полях розцвітало жовте ла"
таття, ми не могли втриматися, щоб потай від батьків не
побродити по коліна у воді, нарвати латаття. Однак воно без

Наша вулиця на річці. Зліва направо: Алла Полякова, Надя
Рябошапко, Іра Карпук, Галя Рябошапко, Марія Хотинська,

Наталя Хотинська
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води тут же втрачало свою красу, і ми його до хати не доно"
сили, аби не видати, де ми нарвали.

Та найбільше ми любили  річку Турію. Вулиця
Бєлінського продовжувалася новими забудовами по обидва
боки паралельного рукава річки (старе русло). Нашим улюб"
леним  було місце з’єднання двох рукавів річки і ще однієї
притоки перед залізничним мостом. Там було неглибоко,
зручний берег, витягти звідти нас міг хіба що голод. Ми
тільки й чекали миті, щоб  утекти на річку.

 Цілими днями  плюскалися у воді, загоряли. Та незаба"
ром  довелося шукати іншого місця. На нашій «гарбарці», як
ми її називали, розпочалося будівництво молитовного бу"
динку. На той час ми вже навчилися плавати і перейшли на
вищий «ступінь» — до верб. Тут росли розкішні дерева,
найбільші одчайдухи вилазили на вербу і пірнали у воду. Я
також стрибала з верби, але ногами — «солдатиком». Зате з
гойдалки, яку зробили старші хлопці над водою, пірнала по"
справжньому. Мені за приклад служила наша спільна з На"
талкою подруга — Галя Рябошапко. Це була дуже відчай"
душна дівчина, спортсменка. Вона самотужки навчилася
різних стилів плавання, а я вже перейняла від неї.  Завдяки
плаванню  вдалося уникнути страшної хвороби — туберку"
льозу, хоч я й перебувала в постійному контакті з хворою
мамою.

 Нас змалечку залучали до праці. В п’ять років я вправ"
но чистила картоплю і дуже цим пишалася. Вміла поратися
в городі і коло свиней. Батько до мене ставився відносно доб"
ре, називав мене своєю найстаршою хазяйкою. Коли  з бать"
ком залишилися удвох, то наш розпорядок був чіткий.
Вранці він вставав, розтоплював піч і ставив приготовану
мною каструлю або казан  їжі для свиней на вогонь. Вранці
їх  годував сам.  Я вже доварювала їжу свиням, готувала
обід і тільки тоді сідала за уроки. В полудень до мене сходи"
лися однокласники списувати задачі.

 Вже в старших класах для мене обов’язковим було
щоденне протирання підлоги з хлоркою. Посуд, рушник,
постіль — все було у мами окремо, і ми не сміли навіть тор"
катися її речей. Коли ж мама зовсім злягла, то, звичайно, я і
мила, і подавала, і виносила (на той час мої сестри вже ви"
їхали).
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ЮНІСТЬ

22 червня 1962 року померла  мама. Старші сестри ви"
їхали в Кемерово, ми з батьком проживали самі. Після по"
хорону тітки забрали мене в Підсинівку. Та я там пробула
лише тиждень — батько викликав мене додому. Очевидно,
йому  залишатися одному в хаті було моторошно. Настали
найсумніші дні у моєму житті. Цілими днями я не знала, де
себе подіти. Щодня ходила на могилки, а вечорами йшла до
тітки через усе місто. Ні читати, ні спілкуватися з подруж"
ками  не хотілося.

 Незабаром приїхала Наталка після невдалої спроби
вступу до театрального училища. Через місяць батько за"
просив на оглядини красиву бездітну вдову Єву із  Городель"
ця. Для нас це було як сіль на свіжу рану. А через два місяці
Єва перейшла до нас жити. Так у мене з’явилася мачуха.
Медовий місяць мого батька тривав недовго. Єва під час його
відрядження нагнала самогону, яким  до цього постійно про"
мишляла, і заставила його везти серед ночі з села до пере"
купки в Ковель. Батько неохоче пішов на такий крок.

Вночі їх перестріла міліція, батько з переляку не за"
хотів зупинятися, йому прострелили ската. В результаті
Єву засудили на 2 роки тюрми, а батькові за опір владі дали
3 роки. Відбував він покарання у Маневицькій колонії суво"
рого режиму. Кілька разів ми з  тіткою Настею Дідіцькою
їздили до нього на побачення. Під час цих подій дід Адам пе"
ребував у Ковелі. Він і розпорядився деяким майном. Виру"
чені гроші дуже дозовано і дуже скупо видавав на хліб, цу"
кор і масло.

 Залишалися ще деякі продуктові запаси, годували сви"
ней. Коли ж прийшов дідові час повертатися до Лєнінська"
Кузнецького, до мене поселили двоюрідну тітку Юхимку
Буслюк. Жили  з нею дружно, тітка варила їсти, я ходила до
школи. Час був сутужний, у магазинах стояли величезні
черги за хлібом. Але ми були з хлібом. Тітка працювала при"
биральницею на хлібокомбінаті, так що шматки хліба вона
завжди могла принести із собою. Крім того, взяли на квар"
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тиру дівчинку з мого класу із села Ружина. На той час по
селах не було середніх шкіл, тому діти винаймали в Ковелі
квартири, щоб продовжити навчання в старших класах.
Офіційних опікунів, як зараз, ніхто не призначав, допомоги
також  ніякої не отримувала. Свій стан у школі не афішува"
ла, так що вчителі й не знали, що я живу без батьків.

Мачуха повернулася з тюрми через рік, батька відпус"
тили достроково через рік і місяць. Дострокового звільнен"
ня батька добився дід: він їздив у Київ на прийом до Федо"
рова, який під час війни у нього зупинявся. Батько  в колонії
зарекомендував себе добре. Він — гарний столяр, працю"
вав, не покладаючи рук. Його там цінували, дали гарну ха"
рактеристику, тому й звільнили  завчасно.

 Цей день мені врізався в пам’ять. Я поверталася зі шко"
ли з другої зміни, було вже темно. Коли повернула на нашу
вулицю, побачила, що у нас світиться у всіх кімнатах. Сер"
це тьохнуло — щось трапилося! Влітаю в хату, а там уже
застілля: прийшли родичі  і святкують повернення Андрія.
Батько був розсерджений на Єву, що вона, вийшовши ще
раніше з тюрми, не захотіла жити в його домі, а чкурнула у
свій Городелець, щоб і надалі гнати самогонку. Він навіть до
неї не поїхав. Як тільки до Єви дійшла чутка, що Андрій  по"
вернувся, вона тут же прилетіла до батька, і вони помири"
лися. Через деякий час  розписалися.

 Жили  між собою добре, Єва була хитра жінка і мала до
батька підхід. Однак з часом в домі все частішали гульбища,
в які вона і його втягувала. Могла тиждень майже нічого не
варити, зате на четвер, коли приїжджали її родичі і друзі на
базар, готувала багато страв. Батько мій до харчу був неви"
багливий, головне, щоб було сало. А компанію  любив і лю"
бив випити час від часу в компанії. На щастя, залежним від
алкоголю він не став. Був трудоголіком, робота була сенсом
його життя, і це, очевидно, не дозволило йому опуститися.
В сімдесятих роках батько й мачуха стали жити заможно,
як на той час. У домі з’явилося багато нових речей — теле"
візор, холодильник,  батько перший на вулиці провів газ,
зробив у домі водяне опалення, побудував літню кухню. Мав
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прибутки з городу, який весною повністю засівав редискою.
Допомагав Єві її рвати, мити, возив  мотоциклом на базар.
Це — тяжка праця, але давала вона чималий дохід. Мав
гроші на машину, та боявся купувати, бо почав глухнути.
Загинув він у свій день народження у віці 55 років  (1973 рік).
Його дітям у спадщину дісталася лише хата і розбитий мо"
тоцикл. Єва претендувала на половину хати, однак за зако"
ном їй дісталася лише п’ята частина. Частку її ми виплати"
ли, і Єва повернулася жити  в свій Городелець, та її особис"
те життя не склалося. З нами  не спілкувалася, і навіть па"
м’ятника не поставила батькові. Вже через місяць після
смерті чоловіка у неї з’явився кавалер, який  надурив її й
покинув. Гроші  мала чималі, все майно, нажите з батьком,
вивезла. Мала чоловіків, продовжувала попередній стиль
життя, аж доки не захворіла. Померла на початку 90"их
років.

З Євою ми ладили нормально, вона по"своєму була доб"
рою, тільки психологічно мені було важко. Я дуже скучала
за сестрами — за найближчими тоді  людьми. Старалася
добре вчитися, мріяла вступити до вузу. В сімнадцять років
до мене прийшло перше кохання і перший біль.

Я закінчувала 10 клас. Була весна, ми вже скинули зи"
мовий одяг, взуття. Так радісно було пробігтися до школи у
легеньких туфлях. Моя стрімка хода, очевидно, приверну"
ла увагу високого хлопця, який частенько заходив до нашо"
го сусіда, мого друга дитинства Саші Поліщука. Вони разом
вчилися у вечірній школі. Якось мені Сашко прямолінійно
бовкнув, що Славік Горбунов хоче зі мною зустрічатися. Я
розсміялася. Мені він зовсім не подобався. У нього було гру"
бувате обличчя через сліди від численних фурункулів. Мож"
ливо, це були сліди від юнацьких прищів. Та вираз обличчя
був добрий, мав гарні очі і струнку фігуру. Моєю відмовою
Сашко не заспокоївся, і якось увечері затягнув  на лужок
пограти у волейбол. Тут підійшов Слава, і так відбулося
наше знайомство.

 Славік виявився  цікавим у спілкуванні хлопцем, і не"
забаром я перестала помічати вади його обличчя.  Батько
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хлопця працював на мостопоїзді і кілька років тому загинув
на роботі. У нього ще був молодший брат Саша, мама пра"
цювала на залізниці і сама виховувала двох синів. Слава ніде
не працював, тинявся часто по місту, і в мене спочатку скла"
лося враження про нього як про неблагополучного хлопця.
Однак він виявився розумною і гуманною людиною. Любив
розмірковувати, багато читав і навіть «просвіщав» мене.
Приніс  книжку  «В мире мудрых мыслей» — афоризми та
висловлювання багатьох мислителів, письменників, древніх
мудреців. Це він навчив мене бачити в кожному, незалежно
від його соціального становища, в першу чергу людину, до
якої треба ставитися з повагою. Колись до нас підійшов бомж.
На моєму обличчі Слава побачив відразу, й тут же прочи"
тав  цілу лекцію. Мені стало соромно, але це — добрий урок
на майбутнє.

Були літо і моя улюблена річка, на якій я, як завжди,
пропадала кожну вільну хвилину із книжкою в руках. Сла"
ва мав звичку з’являтися несподівано. Очевидно, він вивчив
усі мої маршрути. Іноді складалося враження, що він про"
сто стежить за мною, вичікуючи зручний момент, коли мож"
на підійти. Вечорами ми з подружками йшли до міста, де
прогулювалися на нашій стометрівці  — «від Франка до бан"
ка». Побачення призначати у тодішньої молоді звички не
було. Всіх, кого треба, можна було зустріти на  «ковельсь"
кому Бродвеї». Коли  сутеніло, молодь розділялася на па"
рочки і розходилася в різні боки — хто на танці, хто в парк,
хто додому. Особливо ми любили йти додому через безлюд"
ний «проспект кохання» — нинішню вулицю Сагайдачного.
Закохані ходили, взявшись за руки, як дошкільнята. В кіно"
театрі хлопець також брав дівчинку за руку, таким чином
передаючи свої почуття коханій. Обійматися на людях
вважалося непристойним. Довго прощалися, потім розбіга"
лися і довго не могли заснути, переживаючи перше тремт"
ливе почуття кохання.

 Пробуджена чуттєвість п’янила, але ми знали міру.
Навіть не допускали думки, аби йти далі. Ми навіть не усві"
домлювали, що наш чуттєвий порив може становити якусь
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загрозу. Тілесна близькість могла обмежуватися лише по"
цілунками. Сьогоднішня молодь дозволяє собі дуже багато,
а цнотливість вважає пережитком минулого. Їм треба все і
відразу. Вони й не уявляють, як багато втрачають, не звідав"
ши тремтіння душі, насолоди лишень від одного погляду, від
несміливого доторку руки.

Мій батько не сприймав моєї дружби із Славиком,  стра"
хав  і ображав, роблячи брудні натяки. Я ж відповідала:  «У
чистих людей все чисто» — і замикалася в собі.

Однак минуло тепле літечко й настали робочі будні.
Почалася школа, заняття в гуртках, і мене його раптові по"
яви або очікування під вікнами школи стали дратувати. Я
вимагала, щоб він влаштувався на роботу і закінчував шко"
лу. Слава послухався, влаштувався працювати на мосто"
поїзді. Робота була  виїзною на будівництві залізничного мо"
ста. Там він почав відвідувати вечірню школу. Але у вихідні
та щосереди приїжджав і вичікував мене. Після першої
чверті приніс табель з непоганими оцінками, аби  могла оці"
нити його старання. Та я все одно намагалася обмежити
зустрічі, у наших стосунках з’явився холодок, і одного разу
спересердя наговорила йому на себе — мовляв, нічого сер"
йозного між нами немає, все то була лише гра в любов, і ми
самі не знаємо, чого хочемо насправді. Я не думала, що це
його так вразить. Він майже нічого мені не сказав і пішов.

 Його кількаденну відсутність я майже не помітила, ви"
падково зустріла на базарі, він обмежився лише кивком го"
лови. І тільки тоді  відчула, що втрачаю його. Пройшло днів
десять, дізнаюся, що він лежить у лікарні через сильні го"
ловні болі.  І тут в мені щось перевернулося. Хотіла його
провідати. Однак постояла під дверима лікарні і не зважи"
лася. Потім вирішила подзвонити з автомата. Говорив  зі
мною холодно, просив  не провідувати. Я все ще сподівала"
ся, що ми помиримося після його одужання, цікавилася його
життям через спільних друзів. Він не приходив і не шукав
мене.

Перед Новим роком ми таки зустрілися — він прийшов
на наш шкільний вечір, і  ми майже відразу пішли додому.
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Здавалося, що все повернулося знову. Однак це була лише
мить. Коли наступного разу  зустріла його в місті, він мене
провів до півдороги і сказав:  «Немає того, що було!». Це був
остаточний розрив, який я переживала довго і дуже боліс"
но. Знала, що сама все зруйнувала, мучилася, Слави не шу"
кала, в місто не виходила, аби його випадково не зустріти.
Лише намагалася забутися в роботі і навчанні. За цей період
збереглися мої листи до сестер у Кемерово, в яких я про
Славу не згадую, але в яких відчувається затаєний біль.
Уривки з  листів наводжу нижче.

17.01.1965 р. м.  Ковель. 11
ий клас — випускний.
Здраствуйте, мої дорогі!
... Я постараюся не обманути ваших сподівань.  Буду ба"

гато і вперто працювати. Успіхи мої на тому ж рівні. В школі
мені добре, регулярно читаю «Комсомольську правду»,
навіть стала більш активною. Сьогодні у нас були змагання
«КВН» на тему туризму між 10"им і 11"им класами. Наші
програли.  Була в журі, і тільки я одна захищала 11"ий клас,
а проти мене було аж четверо. Та нічого: попереду ще не
один такий вечір.

На канікулах нічого особливого не було — вечори, танці.
Були змагання «КВН» між 3"ю і 4"ою школами. Я була в ко"
манді. І знову ми програли всього на 5 балів.

... вважаю, що все залежить від самої людини. Треба
просто взяти себе в руки, знайти в своєму буденному  житті
цікаве та оригінальне. Треба жити якоюсь ідеєю — тоді жит"
тя стане цікавим. Одних мрій недостатньо — треба ще й ро"
бити все, щоб наблизити мрію і робити це повсякденно. І
якщо це тобі приносить задоволення, тоді твоє життя —
щастя. Щоб стати щасливою, треба знайти свою справу.
Було б тільки бажання. А напав сум, хандра — гони їх по"
далі. Життя, незважаючи на прикрощі, прекрасне, і попе"
реду в нас світлі горизонти. Не можна все пускати на само"
плив, адже час минає, юність і молодість колись пройдуть, і
що тоді згадаєш?

Мої дорогі, коли ж ми зустрінемось?  Ви — для мене
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найближчі люди на землі, я весь час думаю про вас, живу
вашим життям. Ну чому ми не живемо разом, чому так мало
бачимося? Хочеться вірити, що колись буде інакше. А поки
що ви далеко"далеко, за тисячі кілометрів.  У нас вже вечір,
а ви лишень прокидаєтеся.

Будьте оптимістами, як я у цю хвилину! Будьте завж"
ди щасливі!

23.02.1965р.
Дівчатка, дорогі мої! Як я була рада, отримавши сьо"

годні вашого листа. Кожен ваш лист приносить мені велику
радість.

... Наташо, тобі болять очі, а ти продовжуєш по ночах
читати? Це жахливо! Так недалеко й до сліпоти. Ти що, не
можеш виробити собі твердого режиму дня і притримува"
тися його? Здоров’я треба берегти, це найдорожче в житті.

... Думаю вступати  до університету, відчуваю, що мате"
матика — моє покликання. Навчання не боюся, знаю, що ви"
тягну. Боюся екзаменів, бо це — як гра в карти. Можна й
знати, а не відповісти — мало що може трапитися. І невідо"
мо, що мене чекає. Та я щаслива уже тим, що в мене все по"
переду. Якщо захочу, зможу багато чого добитися. Головне
— мати бажання.

Іноді находить хандра, тоді не знаю, де себе подіти. В
неділю вдень займаюся, читаю, а ввечері хоч вовком вий.
Дівчата від нудьги на танці ходять, а мене туди не тягне. На
вечори у школі ходжу. Іноді просто гуляємо з подружками
на вулиці. В центрі намагаюся не бувати, там багато гру"
бощів. У мене нічого нового, все благополучно, але хочеться
якихось змін. Тільки й радості, коли послухаєш хорошу му"
зику, що буває дуже рідко, бо радіо у нас весь час мовчить.
Ходжу на музичні лекції"концерти по абонементу. Спе"
ціально влаштовують для школярів, щоб навчити нас хоч
трохи розбиратися в музиці.

 Недавно артисти з Луцька виконували арії з «Аіди». Ця
музика мене дуже схвилювала. Щось останнім часом я ста"
ла занадто вразливою, особливо до прекрасного. «Прекрас"
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не є саме життя», — писав Чернишевський. Ти не читала
його «Эстетическое отношение искусства к действительно"
сти»? Почитай, цікава книга. Хоч як би життя не складало"
ся  невдало, все одно воно прекрасне.    Чого варті хвилини
душевних поривань під впливом прекрасного, особливо
природи — хоч заради цього варто жити. І боляче, і соромно
стає за ті хвилини, коли через якусь дрібницю здається, що
життя зіпсоване, що в житті так багато буденності і так мало
радості....

... В школі все добре. В класі мене люблять. Правду ка"
жуть: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Підтрима"
ють і виручать у важку хвилину.

19.03.1965 року.
Дорогі мої дівчатка!
Пробачте, що так довго не писала. Останнім часом я

зовсім не маю вільного часу, постійно зайнята уроками.
Кінець чверті, напружений час. Твори, заліки, контрольні
— все зібралося нараз. Залишилося три дні — і канікули. На
канікулах маю намір серйозно попрацювати, підготуватись
до вступних екзаменів у вуз.

Дуже вдячна за подарунок, плаття  мені підійшло і
покрій сучасний. Більше нічого не треба  висилати, краще
самі вдягайтеся. Я не вибаглива, мені багато не треба.

Як добре, що ви є у мене! Коли  важко на душі, я згадую,
що десь далеко є два люблячих і щирих сердечка, і  стає лег"
ше. Вдома буває іноді так нелегко! Батькові я стала зовсім
чужою. Якщо його запитати, чому  мене так не любить, він
відповідає: тому, що я дівчина і з мене ніякого толку не буде.
Та я йому доведу, що й з дівчини може бути толк, та й ще
кращий, ніж з хлопчиська. Тільки б мені поступити!

В школі, як завжди, все добре. Трохи нервова  стала ос"
таннім часом. Це — від перенапруги. Нічого: відпочину на
канікулах, і це в мене пройде. Є  багато гарних подруг, вони
добрі і милі, люблять мене. Я їх також.

Читаю технічні журнали. Художню літературу ос"
таннім часом читаю мало — не вистачає часу. Ще встигну за
своє життя багато чого перечитати.
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А у нас вже весна. На річці рвуть лід, і  я чую вибухи.
Люблю, коли рвуть лід, коли розливається наша Турія. Схо"
дять тюльпани. Ще зовсім недавно було сонячно, а сьогодні
похмуро, густий туман. Так завжди буває під час льодоходу.

27 березня 1965 року.
Дівчатка, сестрички мої милі!
Рада, Наташо, за тебе. Ти живеш повнокровним жит"

тям — це добре. А у мене зараз навпаки. Нікуди не тягне.
Іноді в місті покажусь і втікаю, мені  там некомфортно,  там
багато грубості і ханжества. Зараз заспокоїлася, нічого не
хочеться, а раніше хотілося якоїсь романтики, нових вра"
жень, незвичайних пригод. Зараз живу лише одним — інсти"
тут. Ви читали про нову постанову щодо прийому до вузу?
Якщо медаліст складе перший екзамен на «5», то від інших
екзаменів звільняється і зараховується поза конкурсом. У
мене є шанси мати медаль. Третю чверть закінчила на
«відмінно». Якби ж то перший екзамен здати на «п’ять»!
Взяла себе в руки, розв’язую багато задач, регулярно по"
вторюю фізику.

Якось у журналі знайшла конкурсні задачі, які пропо"
нують на письмових екзаменах. Кожна  розрахована на го"
дину. Я їх вирішила миттєво. Не змогла лише вирішити один
приклад на логарифмічну нерівність, цього в школі не про"
ходимо. Треба буде запитати на математичному гуртку, ми
там цю задачу розв’яжемо. Дуню, може тобі трапиться
якийсь посібник по теорії, то купи обов’язково.

У нас справжня весна. Недавно ходила з подружками
до лісу за котиками. Вони такі ніжні, пухнасті, принесли мені
в кімнату весну і гарний настрій.

Можливо, ця весна — остання в Ковелі. Хочу надовго
ввібрати в себе її аромат. Все"таки  дуже люблю  Ковель,
особливо навесні. Люблю спостерігати весняні розливи Турії,
перші паростки тюльпанів, ніжну зелень трави.

Часто уявляю нашу зустріч, коли ми будемо всі разом,
троє. Тепер вже скрізь будемо ходити разом, адже я також
вже не маленька — вісімнадцята весна у мене. Ми так давно
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не були разом! Розпалася наша сім’я. Часто згадую маму. Як
тяжко їй доводилося з нами. І все"таки вона була дуже муж"
ня. Який тяжкий кінець!

Іноді я буваю дуже незадоволена собою і життям. Інко"
ли хочеться бути гарною, вбраною, бути серед людей. А іноді
хочеться закритися на замок від усього світу і жити тільки з
природою. Та  це дурні думки.

Іноді здається, що у мене не буде особистого життя. Чи
може людина прожити без сім’ї, віддавши себе якійсь  меті?
Мабуть, ні. Мені прикро, що я дівчина. Хлопцю легше про"
бити собі дорогу в житті. А жінка вийде заміж, народить
дітей і буде навік ними пов’язана.  Як не як, а половину себе
ти мусиш віддати дітям, а половину своїй меті. А чоловік
цілком може віддати себе меті. І чому мені такі думки лізуть
у голову? А тому, що я повсякденності не хочу. Мені або да"
вай  найкраще або нічого. Тому я, мабуть, і стала відмінни"
цею, багато в чому випереджаю своїх подруг, а багато в чому
й відстаю.

26.04.1965 року.
Дорогі мої дівчатка! Ваші подарунки отримала у день

свого народження на 23 квітня. Вони мені доставили велику
радість. Признатися, я була шокована, адже вони вам вле"
тіли в добру копієчку. Особливо сподобалися туфлі — легкі,
зручні і під колір плаття, такого ніжного й легкого. Дівчата
заздрять, що я вже все маю на випускний вечір. Я вам дуже
і дуже вдячна! Велике спасибі також і за оправу, і за гроші.
Тепер я справжня багачка. В школі дівчата подарували мені
книгу і вісімнадцять разів підкинули до стелі. А потім всі дов"
го сміялися.

Мені трохи соромно. Чи заслуговую я таких дорогих
подарунків? Постійно здається, що я щось недоробляю.

Господи, і коли ж, нарешті, я вас побачу? Вас всі чека"
ють — і батько, і тітка Настя. Дусі, мабуть, дуже важко вчи"
тися заочно. Вже шість років, як вона виїхала з дому. Тепер
у нас завжди буде так: жити будемо окремо, в різних кінцях
Радянського Союзу, зрідка  провідуватимемо одне одного.
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Іноді зберемося всі разом у Ковелі і підемо на мамину моги"
лу. Батько все обіцяє, що зробить пам’ятника, та так і не
робить.

У нас зараз зібралася  чудова компанія: я, Вітя Дідіцький
(двоюрідний брат і друг), Коля Максимук і Люба Рижко, моя
подружка з нашого класу. Зустрічаємося в центрі, а потім
йдемо на мости («висячий» або «піратський») і співаємо.
Співають хлопці, у них прекрасні голоси. Сьогодні вони по"
їхали на обласну олімпіаду. Вітя буде співати «Пісню з по"
лонини», голос у нього приємний і сильний. Коля виконує
пісню «Очі волошкові». Сьогодні вона в Ковелі найпопуляр"
ніша.

Іноді наша компанія збільшується, тоді ще цікавіше. Нам
добре разом. Ми навіть у кіно разом ходимо. Це — чисто то"
вариські стосунки, це юність, яка потребує спілкування.

26.05.1965 р.
Здраствуйте, мої дорогі!
Вітаю Наташу із вступом до інституту. Ми всі — і бать"

ко, і тітки, і баба дуже й дуже раді за тебе, а я особливо.
Шкода, що ти не змогла приїхати до нас у травні. У нас так
гарно. Саме садки розцвіли. Мені так хотілося, щоб ти поба"
чила нашу вулицю у весняному цвіту.

Весна просто неповторна. Дерева розпустилися дуже
швидко. Ідеш в школу — ще немає листя, ідеш додому — де
воно й взялося. І так тепло, тепло було. А зараз знову по"
хмура погода, дощ, вітер. Взагалі ця весна дуже вітряна...

В суботу — останній дзвоник. Залишилось три дні на"
вчання. Останні дні в школі — напружені і такі дорогі. Дуже
шкода прощатися зі школою. Попереду — екзамени. За
чверть у мене — всі п’ятірки, навіть поточних четвірок май"
же не було. Та екзаменів я боюся, особливо українського
твору. Та сили ще є, тільки треба раціонально їх викорис"
тати.

Буду кінчати, бо треба вчити історію. До зустрічі, мої
дорогі! Ваша Марійка.
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* * *
Твір я написала на «п’ять», та й в атестаті мала

всі «п’ятірки», однак медаль була лише срібна. Чому?
Екзамен із суспільствознавства склала на «чотири»,
хоч поточні оцінки протягом року були лише
«п’ятірки». Тут спрацював суб’єктивний фактор.
Напередодні екзамену я пережила стрес. Погано спа

ла, відповідала все правильно, але в’яло, чим скорис

талася асистент, у якої були підстави мене не лю

бити. За її наполяганням  поставили «четвірку».

Вступати я вирішила до Київського університе

ту на механіко
математичний факультет. У Бро

варах жила  рідна тітка Дуся, в якої я й зупинилася.
Батько дав мені  всього 20 крб., яких вистачило лише
на транспорт. Годувала мене тітка, яка дуже добре
до мене ставилася. Незабаром приїхав дядько Іван,
якого достроково відпустили з армії для складання
екзаменів у вуз. Іван вступав на радіотехнічний фа

культет Київського політехнічного інституту. Ми
з ним трохи перевіряли одне одного. Він ще тоді
відзначив, що в математиці я була сильніша, а от
фізику краще розумів він.

Конкурси на технічні спеціальності тоді були
величезні. На екзаменах «різали» нещадно. На екза

мен з математики я запізнилася (тоді добиралися
лише електричками), однак це не завадило мені шви

денько розв’язати всі задачі. Я розраховувала наймен

ше на «четвірку». Який же був для мене удар, коли в
екзаменаційному  прочитала: «задовільно».

 Екзамени я склала, але до прохідного балу не до

тягувала. Не чекаючи результатів, забрала докумен

ти і поїхала додому. Іван таки вступив до політех

нічного. Тітка Дуся, її чоловік та Іван були засмучені
моїм невдалим поступанням. Ця невдача ще більше
додала мені завзяття до науки.

 Однак у Ковелі  довелося пережити нелегкі часи.
Батько не міг  пробачити мого провалу, бачив у мені
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дармоїда. Я цілими днями десь ходила, шукала робо

ту, аби лише не бути вдома, і чекала приїзду сестри.
Алла Полякова, моя сусідка, якось у розмові  назвала
мене «маленькой старушкой». Мені це передали, і ці
слова врізалися в пам’ять на все життя. У мене все —
в очах. Я зовсім не вмію приховувати свої почуття і
свій душевний стан.

Ось що я писала сестрі в своєму останньому
листі цього періоду:

24.08.1965р.
Здрастуй, Наташо, моя дорога сестричко! Читаю  твої

обидва листи і думаю, що все"таки я щаслива, що маю та"
ких гарних сестер, як ти і Дуся. Дякую за теплі і ласкаві сло"
ва, за любов твою спасибі. По конкурсу я не пройшла, але не
дуже засмутилася — видно, мені там не місце. В Ковелі мене
зустрів Вітя Дідіцький з дівчатами. Дівчата були засмучені,
що я не поступила. Ще у Київ  писали, що більше пережи"
вали за мене, а ніж за себе. А мама Томки Головко навіть
заплакала. Томка вступила до Луцького педагогічного, хоч
у школі навчалася «посередньо». Не пройшли за конкурсом
Томка Щавинська, Рая Кушнір, провалився Вітя. З Райкою
Кушнір не розлучаємося, вона, як може, підтримує мене.

Єва засмучена, батько такий же, як завжди. Сиджу вдо"
ма — погано, ходжу цілий день, роботу шукаю  — також
погано. Пішла на танці — «шляюся», жити йому спокійно не
даю. Одним словом,  заважаю. Якби  знайшла роботу, зали"
шилась би в Ковелі. Якщо нічого не вийде, доведеться їхати
до вас. Чекаю з нетерпінням Дусю, що вона мені скаже.

Піду сьогодні на мамину могилу. Вже поставили па"
м’ятник. Треба наносити чорної землі і занести квіти.

Найболючіше зустрічатися зі знайомими і вчителями.
Вони мені співчувають, я посміхаюся, заспокоюю, що наступ"
ного року обов’язково поступлю. Взагалі, тримаю себе добре.

Напишу, як приїде Дуся. До побачення, моя дорога сес"
тра. Твоя Марійка.
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1966 рік. Кемерово. Мені
дев’ятнадцять.

Після невдалих по

шуків роботи я поїхала ра

зом із сестрою Дусею в
місто Кемерово. Працюва

ла рік електромонтером
на міській телефонній
станції. Там повністю
відчула, що таке носталь

гія за рідними місцями. Ви

падково почута по радіо
українська пісня доводила
до сліз. Сестра Дуся пов

ністю взяла наді мною
шефство, намагалася при

щепити мені естетичні
смаки. Ми часто з нею хо

дили до театру. Особливо
подобався Кемеровський
театр оперети. За той рік
ми  не пропустили жодної
вистави, жодного концер

ту приїжджих зірок. Я слухала «наживо» Ларису Монд

рус, Йосипа Кобзона, Георгія Отса.

 Часто прогулювалися осіннім містом — таким моло

дим, світлим, святковим. Взимку у вихідні брали лижі і
йшли кататися  в сосновий бір. Лижі в Кемерово були над

звичайно  популярні. Якщо мороз був нижчий 20 градусів
за Цельсієм, півміста висипало на лижну прогулянку. Зима
була суворою, багатосніжною.

 Жили ми з сестрою в різних гуртожитках, я працю

вала по змінах, і у вільний час займалася фізикою та ма

тематикою.

Незважаючи на таку наповненість,  жила я лише Ук

раїною, мріяла вступити  до Львова, однак не могла визна

читися, в який вуз. Наші хлопці навчалися на електроме

ханічному факультеті Львівського політехнічного інсти

туту. Я в школі йшла з ними на рівні, то вирішила також
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вступати туди ж. Це була перша серйозна помилка в моє

му житті —  треба було вступати до університету на
механіко
математичний факультет. Та я це зрозуміла
дуже пізно, коли почала працювати. Звичайно, я вступила
без особливих зусиль, отримала гарний гуртожиток і була
щаслива. Студентське життя мені дуже подобалося, у нас
була дружна група, я була активісткою. Навчання давало

ся легко, життя було хоч і голодним, зате безтурботним.

Нижче наводжу уривки з листів того періоду.

СТУДЕНТСЬКІ РОКИ

31.10.1967р. 2
ий курс.
Здрастуй, Дусю!
Мене таки вибрали в бюро факультету. Відповідаю за по"

літсектор. Найдурніша робота. Доведеться «тягнути лямку».
Навантаження додалося. Розрахункову по ТОЕ вже

1967 рік. Львів. Наша група.
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1966 рік. Марія Хотинська,
Нізя Підлісецька. Ми —

студенти.

зробила, потрібно ще зда"
ти. Дуже гаряча пора.

Ці дні у нас насичені
святами і розважальними
вечорами. Для кожного
факультету вечори про"
водять окремо. У нас вже
провели 3 вечори.

Сьогодні цілий день
іде дощ. А до цього були
такі чудові дні! Осінь цього
року дуже гарна, суха,
тепла. Особливо пре"
красні вечори. Степан
мене щовечора витягує
погуляти. Від цікавої дис"
кусії отримую справжнє
задоволення.

Відчуваю, що й мова
моя стала багатша, та й думки свої можу висловити ясніше.

Іноді  здається, що Степану  від мене треба чогось
більшого. Тоді починаю його уникати. Та  Степан мене за"
певняє, що я йому потрібна лише як співрозмовниця, що я
тут — єдина людина, яка його розуміє, заставляє його дума"
ти, людина, з якою він може посперечатися. Мені приємне
таке визнання, та боюся, що це не зовсім так. Та якби Степан
сказав інакше, я б його взагалі не захотіла  бачити.   Він боїть"
ся мене втратити, тому так не в’яжеться те, що він говорить
з тим, що я відчуваю. Мені навіть жаль, що не можу його
покохати. Нам було би добре вдвох.

До побачення, моя хороша! Дай Боже тобі удачі і щас"
тя! Твоя Марійка, яка тебе так любить і так часто про тебе
думає.
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1967 рік. Ковель.
Весною коло річки.

27.03.1968р.
Здрастуй, Наташо!
Я вже все знаю про

Дусю,  її переїзд до Запоріж"
жя. Я так хочу, щоб у неї все
було добре, щоб  була щас"
лива. Чому вона у нас така
замкнута? Я ніколи не могла
зрозуміти її, особливо —
ставлення до хлопців. Ма"
буть, і вона колись любила.
Чи були в неї хоч звичайні
захоплення?  Їй пора заміж, і
вона повинна шукати собі
друга. А наскільки я знаю,
вона завжди всіх хлопців
відштовхувала.

Справи мої непогані. Го"
ловне — весна на вулиці, со"
нечко, ось і настрій у мене сонячний. І взагалі, я зараз стала
спокійніша, врівноважена. Це під впливом Нізі — вона у нас
дуже спокійна.

Вдома буваю один раз на місяць. Батько купив телевізор
«Огонек». Настя також купила телевізор. На Пасху всі зби"
раються до Ковеля  — Дуся з Колею, Іван.

Зі Степаном я порвала. Та бачу, що він надії не втрачає.
Дівчата мене сварять, що я так поводжуся з ним. Він при"
йде, а я йому грублю, майже виганяю. Ми з ним посварили"
ся — знайшла  причину. Не можу  його полюбити, не можу
повірити.

Роботи у нас зараз дуже багато. Можливо, екзамени
буду здавати достроково.

Я так давно не була в театрі, на цьому тижні піду з Том"
кою Щавинською, яка приїхала до Львова на сесію. Зби"
рається виходити заміж.
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10.05.1968 р. Наташі.
 Нас переселили в новий гуртожиток, аспірантський.

Екзамени буду складати достроково, бо на літо їду на робо"
ту в Тюменську область у складі студентського будівельно"
го загону.  Працюватиму на кухні. Умови праці важкі, зате
файні заробітки.

Мені сподобалися твої вірші, хоч техніка й слабувата,
та звучать вони сильно. Байдуже їх читати не можна. Але
ти пиши, працюй над ними, в них щось є. Мені завжди здава"
лося, що ти колись будеш писати. Можливо, саме в цьому і є
твоє покликання. Так що твої наміри я можу тільки вітати.

У вівторок приїхала до мене Дуся. Ми з нею облазили
половину Львова, їздили за місто, загоряли. Нас часто суп"
роводжував Степан.

А тепер про себе. Я навчаюся на електромеханічному
факультеті Львівського політехнічного інституту. Спе"
ціальність — електропривод і автоматизація промислових

1967 рік. Святкування дня народження на чортових скелях
у Львові. Другий зліва — Степан Букович.
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установок. Що воно таке — сама  не знаю, ми ще не вчили
спеціальні предмети. Але старшокурсники дуже хвалять
нашу спеціальність, кажуть, що у нас — «золота» кафедра.
Інститут і Львів мені дуже подобаються. Я живу в гарних
умовах, таких не буду мати навіть після закінчення вузу.
Життя дуже насичене, багато роботи, час проходить дуже
швидко.

Свій день народження зустріла з ініціативи Степана на
лоні природи, за містом, на чортових скелях у колі своїх
друзів. Там було здорово. Ось допишу листа і  виберу тобі
кілька фотографій. У мене їх зібралася ціла пака. Степан —
це мій вірний товариш. Правда, я себе з ним веду не завжди
добре. Я намагалася його покохати, та не змогла. От і  вихо"
дить, що я ним кручу. Зараз між нами все ясно, ні про які
ближчі стосунки не може бути мови, ми з ним просто друзі.

Ти присвятила мені вірш, за що я тобі дуже вдячна.
Пройшло більше двох років, ми з тобою не бачилися і май"
же не листувалися, але ти правильно підмітила, що я май"
же не міняюся. Просто в мені весь час залишається щось
дитяче.

Поцілуй від мене Лілю! Я вірю, що в тебе ще все попе"
реду. На все добре. Марійка.

30.06.1968 р.
Здравстуй, Наташо!
Ось я і в Тюмені. Виїхали ми вночі з 22 на 23 червня. Че"

рез чотири дні були в Тюмені. Потім півтори години літаком
— до Сургута. Тюменська земля — це суцільні болота і озе"
ра. Рослинність бідна, невисокі сосонки, тайга. Сургут нага"
дує швидше селище, аніж місто. Немає нормальних доріг,
одні приватні дерев’яні хатки та бараки із зеками. Та є тут і
новий Сургут — виростають сучасні багатоповерхівки, кіно"
театр і т.д. Ми розташувалися наметовим табором недале"
ко від нової частини у лісі. Хлопці, які приїхали раніше, роз"
били палатки, прикрасили, навели затишок.

Працюю я на кухні. Ми, шестеро дівчат, готуємо на 150
чоловік — три загони. Куховарити тут нескладно — всі про"
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1968 рік. Сургут. Студентський будівельний
загін. В цій палатці жили студентки


поварихи.

дукти в банках
(концентрати).
Посуд  отрима"
ли лише на один
загін, доводить"
ся годувати лю"
дей в три зміни,
що дуже втом"
лює. А  загалом
робота неваж"
ка. Ми собі вста"
новили чергу"
вання —  по три
чоловіки з шос"
тої ранку до
ночі через день.
Сьогодні я

вихідна, та хлопці відразу ж знайшли мені роботу — шити
прапорці і випускати стінгазету. Доки газету розмальову"
ють, я пишу тобі листа.

Живемо в палатках, спимо на розкладачках. Ночі тут
холодні, білі. Темноти немає зовсім, просто сутінки. Вкри"
ваємося тепло, щоб не замерзнути. Найбільше набридають
комарі. А взагалі, нічого тут страшного немає. Хлопці до нас
уважні, допомагають нам. Тут якось відчувається, що один
ти — ніщо, а разом ми — сила. Я рада, що приїхала сюди.
Дівчата підібралися роботящі. Не знаю, як буде потім, а поки
що все добре.

Перед від’їздом була вдома. Наші збираються їхати у
відпустку до Лєнінська"Кузнецького десь після 1"го серпня.
За сесію я схудла на 4 кг, а зараз знову поправляюся.

До побачення! Пиши мені. Марійка.

Осінь 1968 року. Вересень. Після Сургута.
Бувають хвилини щастя. Але тільки хвилини.  І в тебе,

і в мене. До всього звикаєш. І те, що ще недавно здавалося
мрією, стає повсякденністю і перестає радувати. Я це сприй"
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маю як реальність. Мені ніколи не буває скучно і не буде скуч"
но всі ці студентські роки. Маю багато друзів,  живу в пре"
красній кімнаті з вигодами. Навіть є залицяльники. Знаю, що
одне лише моє слово може зробити людину щасливою. А
щастя немає. Все є, навіть гроші (між іншим, це — вода, від
якої ні холодно, ні жарко — ненавиджу гроші). Навіть любов
є, та боюся, що вона не взаємна. А якщо і взаємна, то якась
незрозуміла, хвороблива. Хочеться її позбутися.

Рука моя після опіку зажила, все нормально, я знову
повноцінна людина, і це мене радує. Життя знову повертаєть"
ся до мене. А те кохання мені не потрібне — я піду від нього.

2.10.1968 р.
Наташко, ти незрівнянна! Тебе можна або любити, або

ненавидіти. Середнього не може бути. Ти така різна — в
житті і в листах. Твої листи завжди завойовують мене.

Була в Ковелі з подружкою. Батьки ставляться зараз
до мене добре. Навантажили продуктами. Були і в
Підсинівці. Такі добрі, милі люди. Та пішов дощ, і ми ледве
добралися назад.

Сургут тобі не раджу. Перш, ніж їхати, необхідно підго"
тувати собі там базу. Самотність сидить у тобі самій, а зміна
місця нічого не вирішить. Хіба що попервах, доки не звик"
неш. Ходи в кіно,  театр. Кемерово — таке пристойне місто,
там є де відпочити. І пиши, це тебе врятує від депресії.

Їду до Дусі. Втікаю від самої себе. Я дуже вдячна тобі за
листа, ти мені допомогла розібратися в собі. Все"таки ми з
тобою дуже близькі, якщо ти, знаючи так мало, зуміла в усьо"
му  правильно розібратися. Ти права, так воно і є. Роман
любить мене, страждає, та не може визначитися, що зі мною
робити. Женитися йому не хочеться так само, як мені не
хочеться заміж. Він вважає мене сильною, занадто поважає,
тому «крутити» голову просто так не хоче. Я сама пішла від
нього.  Йому не  потрібне платонічне кохання, а більшого
йому дати не можу...
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Січень 1969 року.
В липні у мене практика в Прибалтиці. Зимову сесію

склала неважно — у мене велика хандра. Роман отруїв мені
душу. Та зараз я вже потрохи відходжу. В понеділок скла"
даю останній залік, а потім приїжджає Дуся, і ми з нею їдемо
в Карпати. У неділю приїжджає Іван з друзями, я їм повин"
на взяти напрокат лижі.

Березень 1969 року.
Наташо, ти завжди дивуєш мене своєю інтуїцією. Коли

писала листа, я дійсно відчувала в той момент те, про що ти
здогадалася — небувалий душевний підйом, енергію, потре"
бу діяльності.

Так, ти права: я ніколи не пропаду. В яку б яму  не по"
трапила, я завжди зможу звільнитися. Тому що моя приро"
да — то свобода. Зустрічатися з ним, знаючи, що він тебе
любить не так, як би тобі хотілося? О ні, краще я буду сама.
Спочатку мене переслідував, не міг повірити, що я назовсім
пішла від нього, все кликав до себе, а потім перестав. Прав"
да, привітав мене з 8 Березня.

 Я не забула його, люблю той образ його, коли була з
ним щаслива. Такого, якого знаю зараз, не хочу знати. А
відчуття таке, ніби з мене щось вийняли зсередини і забули
покласти назад. З часом усе минеться. Незабаром він поїде
на практику. А потім у мене — сесія і практика. Є шанси
поїхати на практику в НДР. От було б здорово!

На 8"ме Березня натанцювалася донесхочу. В гурто"
житку був вечір, і ми групою гуляли. Так весело нам вже
давно не було.

Цей семестр дуже важкий. Дві курсові роботи і дуже
багато лабораторних. А ще весна. І сонце! І погуляти хо"
четься, і в кіно тягне. Всього хочеться! І читаю останнім ча"
сом багато.

8.04.1969 р.
Недавно була вдома, їздила на похорон. Дівчина молода

померла з паралельного класу — Галя Панченко. Мене з нею
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кілька разів зводила доля. Разом були в санаторно"лісовій
школі в  Липлянах, разом нам у Луцьку робили операцію на
апендицит. Вона працювала в 3"ій школі лаборанткою ра"
зом з Вітею Дідіцьким, поїхала з дітьми на екскурсію вже
хвора на ангіну. Дало ускладнення на серце. У Львові опе"
рувалася. Вітя попросив її провідати. От я і їздила регуляр"
но до неї, купувала продукти, предмети гігієни, все, що вона
мені замовляла. Вже перед випискою вона втекла з лікарні і
поїхала зі мною в гуртожиток. Їй кілька років  не вдавалося
вступити до вузу, от і захотілося побачити, як живуть сту"
денти. Операція пройшла вдало, почувала вона себе добре.
А через три місяці після операції відмовила печінка. Три дні
всього пробула в лікарні, з них два без свідомості. Вона на"
родилася в кінці квітня, збиралася нас з Вітею запросити на
день народження. Ось так: одне лічать, а інше калічать.

Похорон був грандіозний — адже зовсім молода дівчи"
на померла. Ну чому помирають молоді? Наплакалася я, а
тепер ночами спати не можу, все вона стоїть перед очима.

Вдома все по"старому. Батько постарів, трохи спився,
став м’якшим. Єва купила мені осінні туфлі.

Якщо добре складу екзамени, то є шанси потрапити на
практику в НДР.

На душі порожнеча. Моя любов нічого, крім мук,  не при"
несла. Було всього два щасливих тижні. Ці спогади і не да"
ють  спокою.

Та все проходить. Все змінюється навкруги нас, змінює"
мося й ми самі. Та все одно щось залишається незмінним. Це,
мабуть, сутність нас самих, вірність самій собі. Найголовні"
ше — зберегти себе за будь"яких обставин.

А хвилини суму, хандри, душевні муки змінюються но"
вими надіями і мріями — так, очевидно, було і буде, так світ
влаштований.

Я вірю, що і в тебе все погане мине, як сон. Не заривайся
в недоступне, шукай сенс життя в теперішньому, і тоді за
будь"яких обставин залишишся людиною.

Ти — жінка, здатна кохати і спрагла любові! Не засму"
чуйся! Кохання прийде! Прийде непомітно і непомітно
ввійде в твоє життя.
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Я, мабуть, пишу дурниці, бо ще не знаю життя. В інсти"
туті все чисто, все прекрасно. Якщо хтось і захоче облити
брудом, то він не прилипає. Варто трохи струситися, і бруд
сам по собі відлітає.

Приїжджай у відпустку! Хочу побачити Лілю. Цілую
тебе і Лілю»

* * *
Я таки попала  на практику в Німецьку Де


мократичну Республіку. Про перебування там у
мене залишилися незабутні враження і багато фо

тографій. Практика проходила в м. Ільмінау на
півдні Тюрінгії. Хоч практикою це назвати важко.
Два дні на тиждень — знайомство з лабораторія

ми, технічні екскурсії. Два дні на тиждень — по

їздки по містах Німеччини. І три дні — вільні. Ми
вешталися по магазинах, сервіс уже й тоді був
значно вищий, аніж у нас. Вечорами ходили в сту

дентські клуби, спілкувалися з молоддю (там усі
вивчали російську), танцювали, пили пиво. Ходили
в ліс, збирали чорниці. Загоряли на пляжі, купали

ся в басейні. Харчувалися як
небудь. Вдень нас го

дували дуже скромно і дуже дешево в студентській
їдальні, вранці і ввечері перебивалися бутерброда

ми або ходили до ресторану (за свій кошт). Ми були
напівголодні, скрізь просили додатково хліба і
бульйон (там перші страви не практикувалися).
Побували в Мюнхені, Берліні, Потсдамі, замку Сан

Сусі. Через місяць повернулися додому з набити

ми валізами, щасливі і сповнені вражень. А на сер

пень я мала безплатну путівку у студентський
табір в Алушті.

09.1969 року
От я вже на 4"ому курсі. Аж не віриться. Цей семестр

буде легкий, а наступний — важкий. Зараз ми «сачкуємо».
Наступного тижня поїду додому.

Після Алушти  вдома ще не була. Відпочила  там добре,
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1969 рік. Студентські роки. На
практиці в НДР.

загоріла, зміцнила
нерви, заспокоїла"
ся. По приїзді — не"
сподіване освідчен"
ня  Романа. Пізно, я
нічого конкретного
йому не сказала.
Треба розібратися в
собі. Хоч я його ще
не забула, але на"
стільки привчила
себе до думки, що з
ним не буду ніколи,
що й уявити тепер
з ним себе не можу.
Є ще одна причина.
Ще одне нещастя на
мою голову —
інший, якого я також повинна гнати від себе. Зрадливе сер"
це, коли ж ти заспокоїшся?

Трохи про Алушту. Вперше побачила море, їздила на
екскурсії в Севастополь, Нікітський ботанічний сад, Ворон"
цовський замок. Дуже багато вражень.

Та Німеччина залишається Німеччиною — той місяць
запам’ятається на все життя. Фотографії будуть нагадува"
ти про найкращі дні мого життя, найповніші, найщасливіші.
Я відчувала себе там потрібною, оточену увагою і турботою.
Це неможливо передати словами. При зустрічі розповім усе.
Я щаслива, що у мене це було — найяскравіший епізод
життя.

Ось так і живемо. Будні очікування та нудьги раптом
проривають такі пекучі промені щастя.

11.02.1970 р.
Новий рік зустрічала з групою, потім складала сесію, а

на зимових канікулах їздила до Дусі в Запоріжжя. Там були
на концерті Махмуда Есамбаєва, всесвітньовідомого танцю"
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риста. Навряд, чи ще колись в житті  побачу танці в такому
віртуозному виконанні. Подивилися з Дусею музичний
фільм «Микола Сліченко». Дуся вчила мене в’язати. Я навіть
шарф собі зв’язала.

Вигляд Дусі мені не сподобався. Втомлена, бліда, пере"
ходить на нову роботу. Я так хочу, щоб вона була щаслива!
Якби постало питання: моє щастя чи її? — я б поступилася
своїм без усіляких сумнівів. Я її дуже люблю, як нікого на
цьому світі.

Червень 1970 р. Кривий Ріг.
Я на практиці на Криворізькому металургійному заводі

Настрій поганий. Йдуть дощі. На робочі місця нас не поста"
вили. Займаємося науковою роботою, риємося в технічних
проектах, підбираємо матеріали для курсового проекту.

Місто дуже розтягнуте, задимлене. Пляж недалеко, ми
встигли два дні позагоряти, а тепер знову цілий день ллє
дощ. Сьогодні навіть на завод не пішли. Ходили в кіно, при"
готували обід, «потріпалися» трішки, і — за книжки. Живе"
мо ми, четверо дівчат з нашої групи, в кімнаті гуртожитку
Криворізького гірничорудного інституту.

Червень 1970 р. Кривий Ріг.
У нас встановилася гарна погода, і ми тепер можемо

насолоджуватися сонцем і водою. Тут є озеро з каламутною
водою,  на березі — душ. Пляж дуже гарний. Народ тутешній
не подобається — грубий дуже, особливо молодь, багато п’є.
Зараз у дипломників починається захист, то випивання бу"
дуть щодня. Ми з ними майже не контактуємо, хіба щось
треба дістати. Взагалі"то вони добряки. Все нам дістали — і
кальку, і міліметровку, а от паперу на записку для курсово"
го проекту не вистачає. Якщо можеш дістати, то вишли, будь
ласка, якомога швидше, у нас її купити неможливо.

Настрій у мене поліпшився. Сонце впливає дуже пози"
тивно. Їздила з подружкою Анею до Дусі в Запоріжжя. Дуся
дуже схудла. Ані Дуся  сподобалася, вона навіть сказала,
що це — людина з великої букви.
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Ми проходимо практику в прокатному цеху. У мене
дуже цікава тема курсового проекту — «Головний привод
прокатного стану». За обсягом робота майже рівна дип"
ломній.

03.07.1970 р.
 З нашими хлопцями у вихідні їздили на турбазу під

Кривим Рогом біля якогось  водосховища. Час провели пре"
красно, грали у волейбол, купалися, загоряли, варили їсти.

А зараз я вдома. Федя прийшов з армії, прописався у
нас, влаштувався працювати на м’ясокомбінат. Я його ще не
бачила, він поїхав сьогодні у село. Тітка Манька хворіє. Люба
вступає у медучилище, складає вступні екзамени. У Люби
з’явився жених, тільки він їй не подобається і заміж за нього
вона не збирається.

13.07.1970 р.
Я на практиці  у Львові. Вчора на цілий день виїхали за

місто. Чудово відпочили, а сьогодні йдемо до театру. Вдень
на роботі, а ввечері  гуляємо з дівчатами в Стрийському пар"
ку. За роботу нам не платять, тому ми там буваємо лише по
кілька годин. Зараз мені спокійно і добре. Життя все"таки
прекрасне!

Вересень 1970 р.
Ти вже, мабуть, знаєш, що Дуся виходить заміж, весіл"

ля буде в перших числах листопада. Мені не віриться, що
Дуся зважилася, все боюся, що вона передумає. Я й рада, і в
той же час її шкодую — адже вона пов’язує своє життя з
нецікавою для неї людиною тільки для того, щоб уникнути
самотності. Я рада, що мені ще не треба виходити заміж, за"
раз це  психологічно неможливо. Цей місяць ми  майже нічого
не робили — їздили в ліс по гриби, ходили в кіно.

А цієї ночі  приснився Кемеровський театр оперети. В
листопаді у мене сесія, а в грудні їду на переддипломну
практику. Хочу потрапити в Київ.

У  Ковелі готуються до весілля. Тільки воно більше по"
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трібно їм, а не нам. Єва вже два рази передала мені з Вітею
передачу. Це щось нове. Їхати в Ковель не хочеться, поч"
нуться знову докори. З грошима  нормально. Я зараз навіть
отримую підвищену стипендію — 50 карбованців. Але зно"
ву проблема з папером — не вистачає дописати курсовий
(листків 30—40). Чи не могла б ти  ще вислати трохи паперу?

15.10.1970 р.
Я дуже скучаю за Ковелем. А поїхати і часу немає, і ба"

жання. Та й трохи боюся. Боюся пліток, боюсь себе ще раз
відчути зайвою, нікому не потрібною. Тут — я сама собі ха"
зяйка: вчуся, ходжу  в кіно,  театр, гуляю, читаю і знаю, що
нікому не заважаю. Хандри в мене немає і не може бути. Ро"
боти — по горло. Жодної неділі вдома не сиджу. Ми їздимо в
ліс, збираємо гриби, а потім гуртом їх смажимо і влашто"
вуємо спільний обід.

Якщо подумати добряче і відкинути внутрішні лінощі,
то можна ой як з користю і  приємністю провести дозвілля і
встигнути все зробити. Старайся побільше бувати на свіжо"
му повітрі, гуляти перед сном. Прогулянки прекрасно
зміцнюють нервову систему. А книги? Невже вони не задо"
вольняють тебе?

А ще ж є друзі. Головне — не розпускатися. Я навіть на
ковзанах навчилася кататися, на каток ходжу.

І найголовніше. Не думай, що ти нещаслива. Навіюй собі,
що ти щаслива. Ти — молода, здорова, гарна, а чого іще тре"
ба для щастя?

Листопад 1970 р.
Перш за все  — про весілля в Ковелі. Батько, як кажуть,

розмахнувся з «шиком». Музика була — на місці не встояти.
Море закуски і випивки. Запросив усю мамину родину. Не"
зважаючи на погану погоду і дощ, приїхали майже всі. Були
Катя з чоловіком, Люба з чоловіком,  тітка Надя з Павлом,
баба, Настя і Саша. Дуся приїхати не змогла, у Колі щось з
ногою, лежить в лікарні. Іван з Раєю не приїхали, бо у них
маленька дитина. Близька родина сиділа біля молодих, даль"
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ня — в іншій кімнаті. Ми з Вітею так наспівалися, що ледве
не захрипли. На вулиці для танців батько натягнув тент.
Молодим було не дуже весело, бо їм набридли переїзди і
шум. Толя мені сподобався, відразу ж відчула у ньому щось
рідне. Здається, він дуже добрий. Думаю,  будуть жити нор"
мально.

Потім я ще поїхала на продовження весілля в Панте"
леймонівку Донецької області. Там людей було небагато, в
основному — старші люди.  Батьки поїхали назад поїздом у
неділю, а я літаком — у понеділок. Сподобалася Толіна мама.
Вона вчителька, вираз обличчя благородний. Ставиться до
людей просто. Особливо мені сподобалося, що у ній не відчу"
вається фальші, немає надмірної люб’язності напоказ.

13.12.1970 р. Київ.
До Києва ледве дістала квиток. Тут насилу добилися

гуртожитку. Живемо четверо в малюсінькій кімнатці на дві
людини в гуртожитку політехнічного інституту. Двоє сплять
на ліжках, двоє — на підлозі.  Стараюся частіше бувати у
сім’ї тітки Дусі в Броварах. Вони дуже гостинні, кормлять
донесхочу, ще й із собою дають продукти. По дорозі заїж"
джаю до Раї, Іванової дружини. У них маленька дитинка —
хлопчик Дмитрик. Він такий гарненький, йому вже 5 місяців.
Іван пише диплом, захищається в лютому, живе в гурто"
житку. Рая з дитиною мешкає у сестри в Дарниці в мало"
сімейному гуртожитку. Незабаром їм повинні дати кварти"
ру.

Днями поїду до Дусі в Запоріжжя.
Практика моя проходить у проектному інституті «Тяж"

промелектропроект». Це — філіал Харківського інституту.
Дипломний матеріал і розрахункову вони нам дадуть, а ро"
ботою забезпечити не можуть — у них там дуже тісно. Ми
хочемо десь влаштуватися на роботу, бо без роботи дуже
нудно.

Погода погана — мряка. Мої черевики розвалилися,
мені їх ледве підремонтували, однак  вистачило ненадовго.
У Львові  залишилися старі. Написала Нізі, щоб вона мені їх
вислала.
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1971 рік. Фото авторки із
випускного альбому.

Лютий 1971 р. Київ.
Сьогодні у мене —

перший вільний вечір за
кілька останніх тижнів. Я
влаштувалася на місяць
на роботу на хімфармза"
вод фасувальницею —
запаковую нафтизін у
коробочки. За виконання
норми — чотири карбо"
ванці 15 копійок на день.
Норму  виконуємо. Я вже
закінчую цю роботу. Коли
працювала в першу
зміну, доводилося вста"
вати о п’ятій годині ран"
ку, щоб встигнути на сьо"
му на роботу. Дуже на"
брид транспорт — скрізь
треба добиратися по го"
дині. Працюємо по 6 го"
дин. Після роботи їдемо в
свій «Тяжпромелект"
ропроект» писати дип"

лом. Мені ще залишилося написати сторінок 30. Потім поїду
до Дусі, треба їй дещо завезти. Постараюся потрапити на
1 березня, у Толі — день народження. Потім знову Львів,
курсовий проект з електропостачання, захист практики.
Після Львова знову їду в Київ писати дипломний проект.
Тут краще з консультаціями. Та й хочеться відчути київсь"
ку весну.

Трохи погано з житлом. Незабаром роз’їдуться диплом"
ники, звільняться кімнати, нас переселять у кращу кімнату.

А вчора в Івана було новосілля і хрестини разом. Я жила
у них тиждень, допомагала. Так склалося, що я і Діму хрес"
тила (запланована кума не приїхала). Мене тут люблять,
мені з ними добре.

У нас такі направлення на роботу — Краматорськ, Сло"
в’янськ, Саратов, Бердичів, Павлоград, Мелітополь, одне —
в Луганськ і одне — в Київ. Я хочу в Київ, якщо не вийде, то
в Мелітополь, ближче до Дусі.
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23.03.1971р. Ковель.
Я взяла направлення на моторний завод у Мелітополь

Запорізької області. Кажуть, місто непогане. Диплом буду
писати в Києві. Стьопа Букович їде в армію і збирається
женитися. Коля, Раїн брат, збирається з Іваном на заробіт"
ки. В Київ я  не захотіла — там не дають гуртожитку, робота
на окраїні й оклад всього 95 крб. В Мелітополі — 110.

12.04.1971р. Київ.
До диплома в мене залишилося практично 2 місяці, ро"

боти дуже багато. Поїхати до Києва писати диплом було б
для мене найкращим виходом. Ми поселилися в тому ж гур"
тожитку, тільки в іншій кімнаті. Сьогодні з дівчатами  були в
Ірпіні на запрошення Колі, Раїного брата. Там гарна приро"
да, ми чудово провели час, грали у волейбол. Я добре відпо"
чила. До Колі починаю все більше звикати, він мені дедалі
більше подобається.  Став почуватися зі мною більш при"
родно, Коля розумний і дуже, дуже добрий. До мене не на"
важується торкнутися, я для нього — мрія. Можливо, по"
працюю трохи в Мелітополі і приїду до нього в Ірпінь — у
нас була про це мова. Все залежить від мене. Сьогодні я
відчуваю себе майже щасливою. Навіть зробила запис у
своєму блокноті.

Доки  була у Львові, Коля лежав в лікарні, та я про це не
знала. Мені написали, та я листа не отримала. В цей період
роз’їздів загубилося багато листів. Я подумала, що Колі до
мене байдуже, і взяла направлення в Мелітополь, поближ"
че до Дусі. Якби я була впевнена, що потрібна йому, то взя"
ла б направлення у Київ. А так злякалася самотності і не"
влаштованості у житті.

25.04.1971р. Київ.
В Києві я буду до 15 травня. Економіку і техніку безпе"

ки  повинна порахувати у Львові. Захист диплома — 6—20
червня. В липні  відпустка, а з 1"го серпня я повинна стати
до роботи.

Робота над дипломом просувається успішно. Залиши"
лося накреслити  один лист і переписати 90 сторінок пояс"
нювальної записки. Ще не зібраний  весь матеріал, але
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консультант у мене чудовий. Я дуже задоволена, що поїха"
ла писати дипломну роботу до Києва. Працюю старанно,
нічого мене не тривожить. Коля ще не поїхав. Повинен був
прийти на мій день народження, але не прийшов, передав
лише букет квітів. Я розумію його: він дуже сором’язливий,
до того ж — гордий, але настрій у мене був зіпсований.

Відзначали ми день народження в кімнаті (8 чоловік),
зразу мій і Майї. Цей день  запам’ятався яскравим весняним
сонцем, свіжою зеленню беріз і каштанів. Та ще дуже цінною
для мене двогодинною консультацією. Отримала я аж 5 те"
леграм з вітаннями.

Розповіла  Колі дещо про себе, те, що мене так мучило.
Сказала, що спілкування з ним допомагає, бо займає части"
ну моїх думок. Знаєш, що відповів? «Якщо  доб’юся того, що
я задумав, а ти залишишся такою, як є зараз, то ми будемо
разом». І після цього я його більше не бачила.

1981 рік. Львів. Зустріч через 10 років.
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Цей місяць ми часто бували в театрах і на концертах.
Беремо від Києва все, що можна взяти, бо більше такої мож"
ливості  не буде.

03.06.1971 р. Львів.
Я трохи  розлінилася. Дипломна робота  вже готова,

захищаюся 11 червня, читаю технічну літературу. Читаю
також і художню, ходжу загоряти на гірку біля гуртожит"
ку, іноді їжджу на озеро, ходжу в кіно. І все одна, одна, одна...
Я звикла до своєї самотності, і мені так добре. Спокійна і
врівноважена, так і повинно бути. Захисту не боюся, він чо"
мусь уявляється  святом. Тема  дуже цікава, вона мене за"
хопила, а оцінка не хвилює. Головне, що сам процес пізнан"
ня приніс  задоволення. Незабаром приїдуть мої дівчата з
Києва, стане веселіше. Буду  у Львові до кінця захисту, а
потім — ще й випускний.

2001 рік. Львів. Зустріч через 30 років.
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РОБОТА

Серпень 1971 року. Мелітополь.
Працюю  у відділі обладнання при відділі капітального

будівництва Мелітопольського моторного заводу. Робота
мене не задовольняє. Я не маю зараз нічого спільного з тим,
що вчила в інституті. Ніколи не думала, що це буде  так бо"
лісно. Та я молода, і в мене ще вистачить сил почати все спо"
чатку. Поживемо — побачимо. Роботи  ще не знаю, тому так
міркую. Можливо, я втягнуся і полюблю її. Робота пов’яза"
на з обліком і постачанням. Будуть часті відрядження. Це —
для мене, бо я люблю новизну.

Вересень 1971 року.
Через тиждень буду  в Ковелі. Беру відрядження на

Київ, спеціально приурочую його до Галиного весілля. Стра"
шенно хочеться вдихнути ще раз у себе наш побут, повітря,
почути наші пісні, повеселитися від душі, почути рідну ук"
раїнську мову. Адже тут немає нічого українського.

Моє життя тепер — цілком у роботі. Хоч робота  не
подобається, але вона вимагає віддачі, тривожна, різнома"
нітна.

* * *
Подальші 15 років — це роки становлення як фа


хівця, заміжжя, діти. В 1972 році  вийшла заміж, че

рез рік народила  сина Сашу. Моє перше заміжжя —
це моя друга фатальна помилка у житті. Я потра

пила в поважну сім’ю, батьки — шановані люди, а от
їх син Олег (мій чоловік) виявився зовсім не тим, за
кого себе видавав. У 1974 році загинув мій батько, і я з
сином переїхала до Ковеля, а незабаром розлучилася
з першим чоловіком. Через чотири роки вийшла заміж
вдруге, народила дочку Таню. Друге заміжжя вияви

лося вдалим, я відчувала себе щасливою.

 Моє життя, як і життя кожної жінки в Ра

дянському Союзі, не можна назвати легким. Я розри

валася між роботою, відрядженнями, дітьми і горо
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дом. Але була сповнена енергії і навіть почала відчу

вати якусь незатребуваність. Після приходу до вла

ди Горбачова став змінюватися  мій світогляд, і з’я

вилася потреба громадської діяльності. Великий
вплив на мене мало знайомство із сім’єю Селеверсто

вих. Наше спілкування давало велику насолоду, ком

пенсуючи внутрішню незадоволеність роботою.
Мене багато років мучила думка, що я не реалізувала
свій потенціал, що загубила в собі якийсь талант.
Тому свою внутрішню енергію гасила відрядження

ми. Ось кілька листів того періоду.

КОВЕЛЬ. САМОТНІСТЬ

Ковель, березень 1977 року.
...У нас весною починається робота і закінчується моя

депресія. В принципі, сумно бувало лише у вихідні дні. З
роботи я приходжу пізно, а о 21 год. 30 хв. ми з Сашею лягає"
мо і читаємо книжки. Спочатку для нього читаю дитячі, а
потім — вже свої. Займаюся рукоділлям, полюбила виши"
вати.

Придбала за премію стереопрогравач, докупила пла"
тівок камерної музики і знаходжу себе тепер у музиці. Му"
сить же людина чимось жити...

Зараз я вдома. Захворів Саша. У нього кашель, темпе"
ратура. Вже четвертий день на лікарняному. Така лапочка,
все він  розуміє і відчуває. Росте в мене маленький господар.
«Мамо, ти іди, щось роби на городі, а я буду на тебе у віконце
дивитися»...

Ковель, 1977рік.
В Ковелі, саме у нас вдома, можна забутися за роботою.

Це так приємно  — працювати в садку. Нудно лише взимку.
Я не знаю, що б  робила, якби в мене не було цього садка і
городу. В суботу сама обрізала дерева, пересадила весь
квітник. Втомилася дуже, зате жодної тривожної думки в
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голові. І навіть музику не вмикала. Я її бережу для себе як
десерт. У хвилину важку, в хвилину відчаю варто її вклю"
чити — і знімається біль, і життя, яке б воно не було, здаєть"
ся прекрасним.

СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ, ДІТИ

28.04.1986 р.
Алла Полякова дала мені почитати щоденники Ольги

Кобилянської. Не можу відірватися. Тепер мені зрозуміло,
чому її твори такі мені близькі. У неї ще з юності — гаряче
серце, щира душа, багато самотності, страждань і нерозді"
леного кохання.

1978 рік. Сестри Хотинські з дітьми.
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1979 рік. Ми одружилися.

16.12.1986 р.
 Була чотири дні

у Львові у відря"
дженні, замоталася,
тому вчасно  не
відповідаю. Триво"
жить мене Ліля. Як
легко вона розпоря"
дилася чужою до"
лею! Зірвала хлопця
з місця, а потім його
кинула. Вона непос"
тійна і не розуміє, що відповідальна за його долю. Те, що вона
прагне в інститут, — добре, вчитися ніколи не пізно. Та ніхто
не знає, що нас чекає попереду.

Я думаю, що тобі буде добре з Леонідом Миколайови"
чем. Головне: ти не будеш відчувати себе самотньою. Треба
миритися з недоліками,  найголовніше в сімейному житті —
вміння прощати. Прощати зриви, прощати недоліки, ціну"
вати достоїнства. Адже нічого вже не зміниш у чоловікові, а
жити потрібно.

У Львові в мене була зустріч з Ільїним — знову жорсто"
ка з моєї сторони. Нічого не повертається. Мені дорогі тільки
спогади, а теперішнього я не сприймаю, глуха і холодна.
Каже, що то його доля — все життя каратися мною. Через
це у мене камінь на душі і страшенна апатія. На роботі —
нервова обстановка, але мені це  якось байдуже.

Читаю Андре Моруа (про Бальзака). А зараз ще й діста"
ла його роздуми — «Письма незнакомке», «Советы молодо"
му человеку». Страшенно люблю читати такі речі, відкри"
ваю в них саму себе.

У нас випав перший сніг, і в мене занили ноги. Часто бо"
лить серце, а до лікаря з роботи важко вирватися.

Старість не в радість. Погано, коли бажання занадто
сильні, але ще гірше, коли їх немає зовсім.

У нас всі дуже хворіють. Перехворів Саша грипом, по"
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кашлює Таня. Вона молодчина, така розумниця стала. Вже
читає, прекрасно рахує і головне — заставляє нас себе тре"
нувати.

 ДУХОВНІ ПОШУКИ, ПОТРЕБА ЗМІН

21.05.1987 р. Наташі.
...Сьогодні вранці, 21 травня, мені приснився сон — ми

всі вдома, стоїмо на вулиці, розмовляємо. Підходить до нас
наша мама і каже: «Чи знаєте ви, дітки, що у мене сьогодні
день народження і навіть кругла дата?» Мені стало ніяково,
що ми забули, нічого їй не подарували, тому  кажу: «Я тобі,
мамо, спечу торта». Вона сказала: «Добре» — і віддалилася.

Я тут же прокинулася, починаю аналізувати: в цьому
році 25 літ, як мама померла, а померла вона в 40, — зна"
чить, їй виповнилось би 65. Потім згадала, що в документах

1983 рік. Ковель. Наша сім’я.
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знаходила її свідоцтво про народження. Здається, вона на"
родилася в травні.

 Вранці я не мала часу ритися в документах, поспішала
на роботу. На роботі я ще була під впливом того сну, розпо"
віла його своїм співробітникам. У вихідні вирішила піти на
могилки і спекти торта.

Ввечері я знайшла її свідоцтво про народження. І що ти
думаєш? — наша мама народилася 21 травня 1922 року!
Вона мені приснилася у день свого народження!

Весь вечір я ходила сама не своя, спекла торт, пригос"
тила людей. Сусідці Дуні Поляковій дала 3 крб., щоб у церкві
відслужила за упокій. Завтра вранці до роботи заїду на мо"
гилки провідати маму.

Я з нетерпінням чекаю вас із Лілею. Відпустку буду бра"
ти з 15 або 22 червня (за графіком). У день смерті мами,
22 червня, ми б зробили поминальний обід. Уточни дату свого
приїзду та від’їзду — треба буде замовити тобі квитки назад.
Можливо, я поїду з вами, заїдемо до Дусі в Запоріжжя.

Хай тебе не тривожить, що у мене тимчасово живе под"
руга із сім’єю. Місця у нас вистачає, ми вам уступимо дитя"
чу кімнату. В Олі була безвихідь — ніяк не могла знайти квар"
тиру, а їй невдовзі родити. Не судіть мене — я не могла іна"
кше. У неї хворе серце, і мені її шкода. Хочеться, щоб вона
відчувала себе у нас добре.

У нас дощі і прохолодно.  Хотілось би поїхати десь на
заробітки, тільки я не знаю, як це зробити. Хочеться миру в
душі.

19.04.1987 р.
 В кожному твоєму листі — тривога за мене. Дійсно, я

ходжу по лезу бритви і якимось чудом ще не звалилася. В
цьому моєму стані — утвердження життя, відчуття сили і
своїх можливостей. Часто чую, що я — жінка в розквіті сил.
Днями мені виповнюється 40 років — межа, після якої не"
вмолима старість. Як та квітка, що розпускається на повну
силу, сьогодні вона ще п’янить, приваблює, а завтра в якусь
мить зів’яне і скине пелюстки.
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 Ще рік, два — і як жінка я зів’яну з’являться  зморшки,
сивина, тіло стане не таким пружним. Все це поки що скра"
дає експресія, стрімкість, підтягнутість, емоційність, розум.

На роботі — одні стреси. Почала війну за справед"
ливість, лізу на «роги». Куди лечу, не знаю.  Як метелик, що
летить на вогонь: полум’я його приваблює, він летить на ньо"
го і не знає, що то його загибель.  Ось так і мені хочеться
згоріти. Кажуть, що в мені — якесь джерело духовної
енергії, яке запалює і надихає інших.

Іноді  відчуваю себе порівняно з тобою і Дусею безсовіс"
но щасливою. Хоча б тому, що не маю серйозних болячок,
що у мене такі милі й потішні діти,  такий добрий, абсолютно
позбавлений егоїзму чоловік. Мені  здається, що я за це ща"
стя буду покарана. Було важке дитинство, бурхлива, та не"
легка юність, щаслива зрілість. А якою ж буде старість?

Влітку 1987 року я побувала в Чехословаччині за
туристичною путівкою. Свої враження про Прагу я за�
нотувала у записнику.

Прага, день другий.
Прага прекрасна старовиною — ХІІ століття — го


тика, романський стиль, ренесанс, бароко. Проводяться
колосальні роботи зі збереження та реставрації пам’я

ток старовини. Тисне на уяву таке зібрання духовної
культури, шедеврів зодчества давно померлих майстрів.

Минають роки, минають віки, а мистецтво їх живе,
даруючи нам, далеким нащадкам, радість споглядання
краси, дає нам незрівнянне відчуття причетності до пре

красного..

Костел вражає багатством скульптур та картин,
написаних так майстерно, що зображення здаються
об’ємними. Ця розкіш вражає, засліплює і радує, породжує
почуття гордощів за людський геній, за творіння людсь

ких рук.

Як же програє наша сучасна архітектура з її геомет

рично правильними лініями! Що ж ми залишимо нащад
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кам? І якщо навіть ця краса була побудована на поті і
кістках народу, зате той народ вдихнув у неї себе і зали

шився у віках... Людина помирає, а справа рук її зали

шається, і людина продовжує жити в тому, що створила.

День четвертий.
Похолоднішало. Була велика екскурсія по Строга


новському монастирю, національній бібліотеці, фортеці
Лоретта з її скарбами. Найяскравіше враження — Празь

кий двір і Собор Святого Віта. Все це вражає розкішшю та
довершеністю архітектурних форм, багатством внут

рішнього облицювання. Перед очима стоять величні  шафи
з тисячами томів книг — національним багатством Чехії.

Скільки ж кропіткої праці, душі і таланту було вкла

дено в прекрасні розписи барельєфів! Це створювалося не
роками, а протягом віків. І я не можу не відчувати своєрід

ного зв’язку з тими, хто це створював, з тими, хто це дбай

ливо зберігав, реставрував, щоб донести до  нащадків свою
працю, свою думку, своє розуміння прекрасного, пережив

ши цим самим віки та втіливши свою душу у камені і мар

мурі. В цьому і є справжнє безсмертя. Я вдячна їм, пра

давнім зодчим, за радість споглядання їх безсмертних
творів.

Ще раз переконуюся, що справжнє багатство не в ма

теріальних благах;  справжнє багатство — це духовність.

Яка ж ти прекрасна, яка велична, Праго, у своїй ду

ховній красі! Схиляю перед тобою голову, часточка мого
серця назавжди залишиться з тобою.

День шостий. Медлов.
Погода препаскудна: холодно, вітер, дощ. Проте гу


ляти треба в будь
яку погоду. Майже годину блукала в лісі.
Яке щастя іноді побути самій — наодинці з природою, на

солодитися її красою, відпочити душею.

Після прогулянки піднявся настрій. Людині потрібен
різний відпочинок. Що не робиться — все на краще! Була
би погода гарною — навряд чи з’явилася б у мене мож
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ливість побродити самій. Зовсім одна в чужому краї, в чу

жому лісі. Чужому, але все
таки близькому,  бо я його по

бачила і запам’ятала.

11.12.1987 р.
Отак, Наташо, працею ми живемо і тільки в праці  ба"

чимо сенс свого існування. Я живу одноманітно, тільки цього
не відчуваю. Багато часу забирає кухня. Спілкування з людь"
ми мені замінюють книги. З 21.30 до 23 години у мене бла"
женство — читання. Телевізором  давно не захоплююся. На
роботу ходжу пішки — 45 хвилин. Без руху в мене тут же
починаються болячки. А відносно душевного спокою — то
він чи  не найповніший за останні кілька років. Живу домом і
сім’єю. Таня наша захопилася шашками — нікому не дає спо"
кою. Весела, рухлива, мій біленький стрибунець з кісками.
Ніжна і ласкава.  Як добре, що у мене є дівчинка, моя радість
і втіха. Пише погано, а читає прекрасно. Ці роки повинні бути
в мене найщасливіші — діти зі мною, здорові, нормальні,
гарні.

На роботі — нервова обстановка: пусковий період. З
Юрою був конфлікт — запив на роботі. Влаштувала скан"
дал.

13.02.1988 р.
... Діти наші — споживачі. Це наша сучасність їх такими

зробила. І нічого тут не вдієш. Це ми можемо себе в чомусь
обмежувати, а вони — ні!

Якби не маленькі діти, я б вважала своє життя без"
змістовним і непотрібним. Все найкраще — позаду. Зараз
розумію, що я зі своєю психологією, відсутністю гнучкості,
прямотою і чесністю реалізувати себе просто не могла,
навіть якби й була  вдвічі здібнішою і стараннішою. Не в той
час я народилася. Зв’язки використовувати не вмію, задо"
вольняюся мінімумом.

Дивлюся  на Ольгу — раніше я її дуже шкодувала, вва"
жала  нещасною (за її словами — батьки не допомагають,
зарплата маленька, жити нема де). А виявляється, вона і
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вдягається краще, і харчується краще, холодильник у неї
завжди забитий дармовими продуктами (крадуть на роботі
масло, сир). Люди пристосовуються, рвуть від життя все,
що можуть. Живе в мене «на дурняк». Ми не сваримося, але
відчувається відчуженість.

Таня моя трохи кашляє. Розмовляє зараз набагато кра"
ще, займається у логопеда. Вечорами за власним бажанням
переписує тексти, а я їй ставлю оцінки.

Саша став дратівливим, вразливим. Дуже багато читає
— очевидно, це йому не зовсім на користь.

Листопад 1988 р.
...У мене таке загнане життя, я настільки від нього отупі"

ла,  що не маю бажання ні писати, ні взагалі будь"що робити.
Моє терпіння вичерпалося, і я місяць тому  подала зая"

ву на звільнення. Щотижня — принизливі поїздки на
львівські бази в якості експедитора. Мені додали в наванта"
ження номенклатуру поставок — вдвічі більшу поперед"
ньої, зарплата — голий оклад, на роботі — шалений тиск
щодо здачі пускових об’єктів. Працівники з відділу капіталь"
ного будівництва звільняються. Я збунтувалася. Вважаю,
мене просто експлуатують, використовуючи ситуацію, що
зараз важко знайти роботу. У мене — 23 роки безперервно"
го стажу, зиму десь «перекантуюся», а весною поїду на за"
робітки. Можна жити і з городу, але я торгувати на базарі не
зможу. Тих грошей, що  заробляю, ні на що не вистачає. Ба"
гато  йде на харчування, бо за браком часу нічого толком
приготувати не можу. Цієї осені  було особливо важко: ба"
гато часу забирала переробка яблук на соки. Все зараз іде
на «ура», діти вже великі, люблять поїсти.

Я — в постійній напрузі. Була у нас заводська конфе"
ренція, виступила з критикою адміністрації — різко і при"
страсно. Про мій виступ гудів весь завод. Останнім часом
преса заставила  багато над чим задуматися, багато чого
переосмислити. Вважаю, що я — жертва застою, і мій та"
лант загинув тільки тому, що не було кому допомогти мені
влаштуватися на відповідну роботу за спеціальністю. Є ба"
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жання боротися, є внутрішній протест, тільки не знаю, звідки
і з якої платформи починати. Є  на заводі опозиція, тільки
нас мало і на нас тиснуть.

У мене хоч в сім’ї спокій. Саша вчиться непогано, але
лінується. Може в другому півріччі залишитися без сти"
пендії. Таня — щебетушка, така весела, завжди з подруж"
ками, вся в тебе. Навіть Дуся помітила, що у вас багато
спільного.

ЗАВОД «КОВЕЛЬСІЛЬМАШ»

Зроблю ще один невеликий відступ.  Спогади бук

вально переслідують мене, і не написати про таку
важливу сторінку в моєму житті  просто не можу.

У 80"их роках у відділі капітального будівництва заво"
ду «Ковельсільмаш» сформувався дружний колектив. Це
було підприємство в підприємстві зі своєю бухгалтерією, ве"
личезними складами і найголовніше — із досвідченими фа"
хівцями. Щороку на «Ковельсільмаші» здавали в експлуа"
тацію нові промислові площі і потужності, інтенсивно бу"
дували житло. Специфічною, а до того ж складною і напру"
женою була робота в інженерів бюро з комплектації
обладнанням і матеріалами. Потрібно  добре розумітися в
номенклатурі (а це — тисячі найменувань, марок, типо"
розмірів), у кресленнях, вчасно виявляти недоробки про"
ектних інститутів, замовляти обладнання, забезпечувати
його доставку на завод і в зону монтажу, здійснювати облік
і аналіз.

Мені подобалося працювати з проектами, обліковува"
ти, аналізувати. А ось поїздки на матеріально"технічні бази
за матеріалами виснажували. Возили ми так звані могоричі,
гриби та ягоди із домашніх запасів, щоб якось задобрити і
чиновника, і вантажника. Мізерні оклади зовсім не відпові"
дали тим зусиллям. Єдине, що хоч трохи втішало, то це мож"
ливість купити у відрядженні шматок ковбаси та масла, ос"
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кільки у Ковелі ці продукти харчування з’являлися на при"
лавках магазинів лише на свята. Зате в Москві, куди ми що"
весни їздили замовляти обладнання, було все — від цитру"
сових до червоної риби. Така ось тоді була реальність. По"
рожні прилавки в провінції  і переповнені «продуктові по"
їзди» зі столиць союзних республік.

Про це не можна забувати, а найбільше тим, хто хоче
повернути вчорашній день і Союз. Особливо голодною була
осінь 1980 року, яка мені дуже запам’яталася, бо 20 вересня
того року в мене народилася донька, а у м’ясних відділах
магазинів, окрім «голих» кісток і яловичого жиру, нічого не
було, навіть маргарину. Виручила моя сестра Дуся, яка на
той час проживала в  Новому Уренгої, там було відносно
непогане постачання продуктами харчування. Вона  й на"
діслала кілька кілограмів топленого французького масла.

Робота у відділі капітального будівництва (ВКБ) була
чітко організована завдяки зусиллям заступника директо"
ра з капітального будівництва Анатолія Нефедова та голов"
ного інженера нашого відділу Олександра Грушки, яких ми
поважали.

Ми звикли працювати абсолютно самостійно. Кожний
мав свою ділянку роботи і відповідав за неї. І питали з нас
суворо, помилок не прощали. Але й ми вимагали поваги до
себе. Ми — а це Петро Кошелюк, Алла Загорна, Василь Рим"
чук, Віктор Купрійчук, Леонід Заєць — вміли аналізувати і
прогнозувати, знаходили вихід із найскладніших, здавалось
би, ситуацій. Ми також вміли доводити розпочату справу
до кінця, не шкодуючи себе, жертвуючи своїм часом і здоро"
в’ям. Адже почуття відповідальності за доручену справу
було для нас найвищою цінністю. Випадкові люди  не затри"
мувалися. Втім, було, що й досвідчені працівники довго не
витримували напруженого ритму і переходили на іншу,
більш спокійну роботу. Що вже казати про нас, жінок? Після
однієї з невдалих поїздок до Львова я також подала заяву на
звільнення.

Зламалася машина в дорозі, і я мусила вночі добирати"
ся до Львова попутною, а потім цілий день чекати і не доче"
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катися другої машини, яку  пообіцяли прислати на базу.
Потрібно було терміново забрати світильники для достро"
кового пуску в експлуатацію житлового будинку, а склад
закривали на інвентаризацію. Мені вдалося домовитися, що
світильники відпустять під час інвентаризації, і я їх таки
наступного разу забрала, але скільки нервів це мені кошту"
вало! Такі поїздки принижували  людську гідність. Мені вже
було сорок років. Невдячна робота в якості експедитора, а
часто і вантажника, спустошувала душу, викликала почут"
тя внутрішнього невдоволення і протесту проти безглуздої
системи з її рапортами, достроковими пусками в експлуа"
тацію об’єктів, штучним дефіцитом та хабарництвом. Я роз"
рахувалася з «Ковельсільмашу», а через кілька місяців по"
чала нудьгувати за кресленнями, а найбільше — за колек"
тивом, який мене поважав.

У 1989 році саме цей колектив висунув мене кандида"
том у депутати до міської ради всупереч волі керівництва.
На той час це було виявом громадської мужності. Збори
організували Петро Кошелюк і Алла Загорна. Не всі інже"
нери прийшли, дехто побоявся, а от працівники складу з’я"
вилися дружно. Особливо цінне — визнання простих лю"
дей. Вони мене підтримали, бо я завжди до них ставилася з
повагою. Тому моє повернення на початку 1992 року на за"
вод «Ковельсільмаш» в відділ капітального будівництва
було зустрінуте з радістю. Я й сьогодні їх всіх пам’ятаю і
люблю. Мені дорога пам’ять про нашого скромного, але ви"
могливого старшого бухгалтера Марію Плеву, яка  перед"
часно пішла з життя після важкої хвороби, про покійних
Юрія Сохацького, Івана Сороку, Валерія Павловича, Вітю
Купрійчука.

* * *
Я таки розрахувалася з роботи і почала працю


вати техніком в районному інформаційно
обчислю

вальному центрі.
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1989 рік. Сім’я Селеверстових на
сімейному святі в домі Хотинських.

ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.03.1989 р.
Мене хвилює Таня. Кашляє ще з Нового року. На дода"

чу ще й з’явилися якісь гримаси — мимоволі розтягує губи.
Ми були у психоневролога, виписали пігулки, стало трохи
краще. Їй необхідне море, відправлю я їх в Лазурне, бо в тебе
немає місця.

. . .Втомлююся
від домашньої ро"
боти. Кухня на"
бридла, із задово"
ленням працюю в
городі, на свіжому
повітрі. Вік бере
своє. Так хочеться,
щоб усе було в по"
рядку, щоб у двір
було приємно зай"
ти. А тут — одна
біда за другою. Прорвало каналізаційну трубу з літньої кухні,
розбився унітаз. Приватний будинок — одні витрати. На
новій роботі втомлююся менше, бо вже працюю механічно,
розумове навантаження різко впало. А взагалі"то треба
шукати іншу роботу — ця не для мене.

Відчуваю велику потребу в громадській діяльності, та
не маю де «розвернутися». Почали з Селеверстовим з еко"
логічної діяльності. Написали на сесію міської ради звернен"
ня з питань екології, зібрали 270 підписів. Це — початок.
Попереду — боротьба на виборах.

* * *
За ті підписи я здорово поплатилася. Мене «роз


бирали» на зборах — «Как ты посмела? Да кто ты
такая?» І хоч я трималася з гідністю, та після та

кого приниження не уявляла себе в тому колективі.
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Допоміг випадок — я впала з велосипеда, отримала
складний вивих руки, довгий час була на лікарняно

му. В травні  отримала пропозицію працювати у
відділі головного енергетика виробничого об’єднання
«Ковельбудіндустрія», яку я із задоволенням прий

няла.

* * *
1989 рік, червень.
 Працюю тепер  у відділі головного енергетика вироб"

ничого об’єднання «Ковельбудіндустрія» в  Люблинці. Маю
отримати страховку за травму руки. Моя рука розігнулася
трохи більше, але не до кінця. Болить після навантаження.
Мучить й інша біда — остеохондроз, не можу  ночами спати:
болять і німіють руки.

На роботі почуваюся прекрасно. Не втомлююся, вивчаю
папери, роблю звіти. Спокій і тиша. В мене ще ніколи не було
такої спокійної роботи і  такої високої зарплати. Це — як
подарунок долі за  попередні поневіряння.

20.09.1989 р.
Спішу тебе порадувати — знайшовся твій кулончик.

Звичайно, його взяла Таня через свою дурість, прийнявши
його за іграшку. Саша знайшов і сховав. Мені сказати забув,
а згадав, коли отримали твого листа. Відразу ж  і повернув
кулон.

У нас тепло, бабине літо, ростуть гриби. Тільки й ра"
дості, що в лісі. Сьогодні у Тані — день народження. Вона
його вже цілий місяць чекає, бо любить свята.

 Вчиться в другу зміну, зранку господарює сама. Уроки
робить вечорами, пише погано, на «продовжений день» хо"
дити не хоче. В суботу сама повністю зробила прибирання,
навіть важкі хідники позбирала,  Саша тільки витряс їх. Гар"
но вимила підлогу. Так що маю надію, що скоро в мене буде
гарна помічниця.
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Жовтень 1989 року.
Вітаю з 45"річчям. Ти можеш собою пишатися — ви"

глядаєш  на свій вік прекрасно.
А що роки пролітають — нічого не поробиш. Приходить

втома, змінюються інтереси, триває переоцінка цінностей.
Нас дратує, що наші діти виростають не зовсім такими, яки"
ми ми хотіли б їх бачити. Вони — продукт свого часу, так
само як і ми — свого. Молоде покоління виростає іншим.
Скільки помилок ми допустили в минулому! Ми винуваті
перед майбутнім, що у молодому віці дозволили зробити з
собою і з країною те, що зробили. Тому я зараз в Народному
Русі. У вас також є Рух — проти будівництва атомної станції.
Будь"яка ініціатива, спрямована на розкріпачення від ста"
рих догм, на руйнування старої системи, — це і є РУХ. Жит"
тя у мене зараз цікаве. Включилася в громадську роботу на
комбінаті. Хоч і не знаю, скільки  тут попрацюю. Після Ново"
го року підприємство реконструюється, переходить на орен"
дно"кооперативні відносини. Можливо, мене переведуть у
дирекцію з будівництва. Хочеться сидіти вдома, бо втоми"
лася. Дитина без нагляду. Зараз вона захопилася шиттям
— шиє лялькам плаття. Але  Таня така незібрана, просто
жах.

Більш детально про події 1989—1991року в нотатках
«Разом з Рухом»

1989 рік, зима. Люблинець.
У нас на «Ковельбудіндустрії» скорочення. Мене, напев"

но, не скоротять, а переведуть у відділ капітального будів"
ництва. А я думаю, чи варто знову мучитися? Хвилює Таня,
знову якісь нервові гримаси, дитина без нагляду. Іноді хо"
четься бути просто господинею в домі, пекти пиріжки, дба"
ти про затишок. Коли ж ми будемо нормально жити?

Юра до цього часу купається щодня в річці. Вчора вранці
не встиг, то приїхав в обід і відразу — на річку. Все таки є в
нього наполегливість і сила волі.
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Я маю намір створити в Ковелі групу «зелених». На ро"
боті до моєї екологічної діяльності ставляться двояко: з од"
ного боку, погоджуються, бо говорю правильні речі; з іншо"
го — не сприймають, бо це — ініціатива знизу. Є спроби при"
душити, налякати скороченням.  Відчуваю себе каменем,
який упав у стоячу воду, або «білою вороною». Стаю «відо"
мою». До речі, мого друга Селеверстова Олега висунули кан"
дидатом на посаду директора заводу «Ковельсільмаш». Так
що я планую активно зайнятися агітацією за нього.

Січень 1990 року.
Твій лист  дуже засмутив. У мене таке бурхливе жит"

тя, а ти з таким болем прикута до ліжка. Тримайся, дорога
моя, нікуди від цього не дінешся! Треба пережити і цей біль,
і операцію, і розробку ноги. Іноді доля до нас така злостива,
що не знаєш, чого від неї чекати. Якщо нога не буде згинати"
ся — це ще не найстрашніше. Нещастя, біль тільки загарто"
вують людину, роблять її внутрішній світ багатшим.

 Людина пристосовується до всього. Дачу скопають діти,
а полоти можна буде на маленькому стільчику. Доки жи"
веш, треба від життя брати все, вишукувати в собі внутрішні
можливості, відкривати  нові багатства, про які ми не здога"
дуємося.

А у мене тепер багато нових знайомств і зустрічей. По"
знайомилася з одним художником — Валерієм Гурським,
людиною  з філософсько"релігійним світоглядом. Він для нас
відкрив багато нового. Більш детально розповім про нього
при зустрічі. Його картини в Ковелі не купують, він ледве
зводить кінці з кінцями, тому має намір емігрувати за кор"
дон. Можливо, колись і нас увіковічить на своїх полотнах.

Ковель оживає. Активізувалися старі комуністи. Йде
боротьба. Мене «Ковельсільмаш» висунув кандидатом у
депутати по нашому округу. Селеверстова колектив обрав
директором заводу. Йому буде дуже важко, бо влада — про"
ти нього.
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Новий рік зустрічали у нас за старою традицією свят"
кувати разом. А в суботу перед Новим роком у Ковелі ста"
лася надзвичайна подія. З Луцька приїхали активісти Руху
провести у нас мітинг. Їх побили ветерани, а прапори пола"
мали. Та вони  — молодці, трималися стійко, рук не розпус"
кали, на провокації не піддавалися. Мене також хотіли по"
бити комуністки через те, що вголос обурювалася. Хотіли
подерти нову шапку, бо я здуру посунулася на мітинг, як на
парад, в усьому новому. Представники влади стояли осто"
ронь і спостерігали за побоїщем. Вони до мене ставляться
лояльно, але я перед ними вислужуватися не збираюся.
Головне для мене — правда і об’єктивність, об’єктивність і
правда.

Ще раз повторюю: будь мужньою. Це тобі випробуван"
ня, послане долею. Витримуй його з гідністю, допомагай тим,
кому ще гірше, аніж тобі. І це полегшить твою долю!

10.02.1990 р., закінчення — 16.02.1990 р.
... Я й сама не розумію, звідки у мене сила і слова. Беру

участь у «круглих столах», дискусіях, стаю відомою у місті.
Координую асоціацію «Зелений світ» — я її ініціатор, натх"
ненник, організатор і основний виконавець. На роботі то хва"
лять, то тиснуть — але мене це мало хвилює.

Завтра у нас перше засідання філософського клубу,
ідею його створення я підтримувала.  Його мету, перш за
все бачу як виховну. Нічого ми в країні не змінимо, доки не
змінимося самі.

А в неділю — перший у Ковелі мітинг з ініціативи та
активної участі Народного Руху. Ми чекаємо його з нетер"
пінням і готуємося до нього. Наш осередок «Зеленого світу»
виставляє свій пост для проведення екологічної акції.

Відчуваю себе піднесеною. Мені здається, що я все жит"
тя чекала цього. Почуття внутрішнього невдоволення наче
й не було. Я народжена для боротьби, маю для цього якусь
внутрішню енергію. Знаю, що здатна надихати, десь знахо"
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дяться слова, які йдуть від серця, з’являється відмінна від
побутової інтонація. Те, що жило в мені всередині і що не
знаходило виходу, тепер прорвалося назовні.  Мені зовсім
не хочеться популярності, я ніколи не прагнула бути «на
виду», та зараз  заставляє це робити мій громадянський обо"
в’язок....

Дописую листа в понеділок, після мітингу. Дуже хви"
лювалася, проте виступила добре. Хоч і не все сказала, що
хотіла. Розчарувалася в луцьких представниках від Руху.
Вели себе грубо, накручували емоції. Народ і так озлобле"
ний. Я вважаю, що Рух повинен насамперед демонструвати
культуру, толерантність. Так що у нас всередині — також
боротьба.

 Після мітингу ми потрапили на день народження до
однієї нашої спільної знайомої, журналістки і поетеси Віри
Омелянчук. Вечір був чудовий, адже спілкувалася інтелі"
генція — люди духовні і освічені. Хоч я до цього часу не можу
опанувати себе після мітингу — таке неймовірне психоло"
гічне й емоційне навантаження.  Часто запитують: як мене
на все це вистачає? А я й сама не знаю, де береться  енергія.
Якщо оберуть депутатом, то не знаю, чи вистачить  сил на
депутатську роботу.

Домашні мене підтримують, а Саша  називає «гальмом
перебудови» через мою поміркованість.  Нам зараз потрібні
добро, любов, тверезий розум, а не емоції.

30 березня 1990 року.
Вибори — позаду. Я депутат міської ради. Ось так: ду"

мала залишусь без роботи, очікувала     яких завгодно бід, а
тут такий злет! Вчора відбулася перша сесія міської ради.
Тривала вона з 10"ої  до 20 год. 30 хв.  Демократичний блок у
раді в меншості, всі голосування ми програвали. Та наша
перемога в тому, що до Верховної Ради була обрана наша
людина — «рухівець» Андрій Мостиський. Рух у Ковелі на"
бирає сил, ми збираємося по вівторках у будинку культури
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імені Щорса. На наші зібрання набивається повний зал на"
роду. Ковель захвилювався!

Я тепер ще й член міського комітету народного контро"
лю. Як депутат — заступник голови комісії з екології і жит"
лово"комунального господарства. З’явилося багато нових
знайомств, а будинок запущений. В кінці квітня  матиму
відпустку, наведу порядки. Івана в Києві обрали депутатом
Київської міської ради. До Верховної Ради наших пройшло
120 чоловік.

Цьогоріч дуже рання весна, вже цвітуть абрикоси і али"
ча. Ще такого не було. А мені незабаром виповниться 43
роки. Що ж  готує доля? Я не боюся нічого, бо вже давно го"
тувала себе до найгіршого.

Сашко — ледар, бігає на збори Руху і готує себе до по"
дальшої політичної діяльності. Він ерудит.

20 травня 1990 року.
Ось і кінець моєї відпустки. Я знову сиджу на роботі,

нудьгую. Слухаю сесію. Їздила на 2 дні до Києва, ночувала в
Івана.  В Києві все заполонили кооперативи, їх продукція
строката, одноманітна, дорога. Поляки також зараз все про"
дають втридорога, хоч їх уже стало менше.

Сашко вступив у СНУМ (проти моєї волі), їздив до Івано"
Франківська на установчий з’їзд. Я цю організацію не схва"
люю, вважаю її екстремістською. Молодь не розуміє бага"
тьох практичних речей, і часто «несе» на мітингах нісеніт"
ницю. Та я думаю, що син там довго в активістах не про"
тримається. Він — розумний хлопець, займає помірковану
позицію. Що буде далі — не знаю. Орієнтуюся на партію
«Зелених», восени має бути її установчий з’їзд.

На 5 червня дала заявку на екологічний мітинг. З цієї
круговерті мені вже  не вийти.

17 серпня 1990 р.
Від рухівської роботи відійшла, займаюся в основному

роботою в депутатській комісії. Мене хвалять, а для мене це
— як ніж по серцю — страждаю  від комплексу неповноцін"
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ності, бо все здається, що роблю не те і не так. Не покидає
відчуття, що щось головне  залишаю позаду. Страждаю бра"
ком часу, в робочий час важко вирватися.

 Нещодавно в редакції нашої місцевої газети був «круг"
лий стіл» — дискусія на політичні теми, в якій брав участь і
мій Саша. Була публікація в газеті і передавали по радіо. У
Саші є культура мислення, цим він відрізняється від інших
хлопців, бо багато читає.

Їздили наші по місцях козацької слави, в т.ч.  наш Саша
і Алли Полякової дочка Сашуня. Приїхали сповнені роман"
тичних вражень. Особливо запам’яталися вечори біля вог"
нищ з піснями. Зав’язали багато нових знайомств.

Гурський уже зняв свою виставку і  днями виїжджає за
кордон. Йому вдалося виробити закордонний паспорт, на
Заході він думає завоювати світ. Мій портрет вже у мене
вдома.

БОРОТЬБА

Ковель, 1990 рік.
Наташо, я така рада, що ти ходиш на збори Товариства

української мови. А ми 16 грудня відзначили рік від дня ство"
рення Товариства української мови в Ковелі. Був гарний
концерт. Виступав наш рухівський самодіяльний хор, ство"
рений на аматорських засадах, на чистому ентузіазмі. В ньо"
му співала також Алла Полякова. Це було свято душі.

Цей місяць  дуже бурхливий, дуже емоційний. Йде бо"
ротьба між демократичним блоком у  Раді і виконкомом.
Особливо ситуація загострилася через проблему спору"
дження пам’ятного знака жертвам сталінських репресій у
Ковелі. Ми хочемо, щоб цей знак був у сквері біля меморіа"
лу, а ветерани"комуністи  на чолі з головою міськвиконкому
Євгеном Поліщуком чинять шалений опір. З Євгеном Івано"
вичем  до цього часу я була у добрих стосунках.

 Ми провели панахиду і встановили дерев’яний Хрест
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на місці пам’ятного знака. Прийшли наші тітки і я з портре"
том дядька Івана. Незадовго до цього я як член комісії з роз"
слідування розстрілів в ковельській тюрмі в розмовах із
людьми близько відчула ту несправедливість, яку чинила
радянська влада у ставленні до тих невинних молодих лю"
дей. Після панахиди  виступала зі сльозами на очах, з порт"
ретом дядька в руках. Це був крик серця,  ми ридали, і в
мене було відчуття, що його душа десь біля нас.

Виконком «пришив» нам несанкціонований мітинг і вста"
новлення Хреста в пам’ять членів ОУН. Зобов’язує нас зня"
ти Хрест, чого ми ніколи не зробимо.

Нам загрожує диктатура Поліщука. Наш голова ради
Микола Вельма складає свої повноваження, бо не хоче ки"
дати редакторства. Перший кандидат на  голову — нинішній
голова міськвиконкому Євген Поліщук. Я все зробила, щоб
змінити його світогляд, та мої слова до нього не дійшли.

Я хрестилася разом з нашими тітками, і мені зараз нічо"
го не залишається, як іти до Бога, бо терзають мою душу
суперечності, рветься вона на частини. В того Бога як кос"
мічний розум я повірити можу. Віра Омелянчук, наша пое"
теса, веде клуб «Пізнай себе», і всі мої домашні дуже захо"
пилися її філософією. Нас може врятувати тільки відро"
дження духовності, доброта і щирість.

Новий рік маємо зустрічати у нас — Селеверстови, Віра
і ще кілька чоловік — якщо нічого не трапиться з тіткою
Надею. Вчора їй було погано — приступ епілепсії із втра"
тою свідомості. Приїхала тітка Дуся з Броварів, сидить коло
неї. Вона все така ж струнка і гарна.

28.01.1991 р.
Я тобі писала, що ми встановили Хрест в районі мемо"

ріалу на знак пам’яті про в’язнів, розстріляних у ковельській
тюрмі. Подання прокурора про притягнення мене до кримі"
нальної відповідальності депутати не підтримали. Обмежи"
лись обговоренням. Мій виступ після панахиди був як до"
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повнення до освячення Хреста.  Це — наша історія, цікава і
трагічна. Ідеї, за які  загинули молоді люди, ідеї державності
України, зараз проголошуються відкрито — в пресі, по ра"
діо, телебаченню.

А у мене знову життя робить поворот. Я відходжу від
політики. На останній сесії ми розігрували політичну гру з
виборами мера, яка викликала в мене огиду. Я зробила вибір.
Так велів мені здоровий глузд, і це «відсікло» мене і від Се"
леверстова, і від Руху, і від усіх, хто мене любив. І це — в
апогей популярності! Що ж, всьому свій час, пора і мені зга"
сати.

Грошей і купонів повно, а реалізувати їх неможливо. В
магазинах кілометрові черги — де ж я вистою?

10 лютого 1991 року.
... Маю надію на позицію Леоніда Кравчука, який стоїть

за реальний суверенітет. Альтернативи цьому немає. За"
раз ми всі повинні в цьому питанні об’єднатися. Той договір,
що пропонує Горбачов, ставить хрест на нашій декларації
та на Україні. Думаю, що Кравчук його не підпише. А пере"
стануть грабувати Україну — у нас тоді буде все. Верховна
Рада повинна щось придумати.

Мої тривоги трохи вляглися. На раду Руху я вже не
ходжу, хоч політикою живу. Їхня агресія і фанатизм мені
набридли, я втомилася з ними сваритися. У мене свій шлях.

Селеверстов ударився в парапсихологію, стосунки ми
все ще підтримуємо, але мені вже не так цікаво з ним, як
раніше, бо тоді нас об’єднувала політика. Іноді відвідую їхній
клуб «Пізнай себе». Селеверстови регулярно голодують по
три дні, очищаються, а я не можу і півдня витримати. Завт"
ра йдемо до Віри на день народження.

Вважаю, що своє найголовніше завдання Рух виконав
— Україна пробудилася і хоче своєї державності. Свою осо"
бисту роль сьогодні вбачаю в боротьбі з правими і лівими
екстремістами. Сьогодні вони небезпечні, бо можуть викли"
кати провокації.
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Грошима і купонами ми забезпечені — але який з них
толк?  В магазинах порожньо. З другого кварталу нам вида"
дуть картки споживача на дорослий одяг, постільну білиз"
ну і т.д.

Глоби передрікають, що ще кілька років будуть такими
важкими. Що ж, переживемо.

25 лютого у нас велике свято — 120 років з дня наро"
дження Лесі Українки. Поліщук замовив пам’ятник, має бути
відкриття. Стосунки у мене з ним хороші. Я його закидала
демократичною літературою, взяла над ним «шефство». І
бачу, що йому це приємно. Хрест я йому пробачила, голов"
не, що він сам зрозумів свою помилку. Якщо я зміню мислен"
ня цієї людини, то це буде моєю найбільшою перемогою. З
його потенціалом він міг би зробити багато для людей і  Ук"
раїни.

Травень 1991 року.
Місяць  страшенно завантажений, багатий на вражен"

ня та емоції.
Була на обласній сесії з екології, три дні міряли по місту

радіацію, відбулося два засідання демблоку, засідання еко"
логічної комісії, перевірки. Завтра — засідання виконкому з
питань екології. Вчора закінчилася сесія міської ради. На цій
сесії  голова виконкому Поліщук, незважаючи на мій опір,
наполіг на включенні мене до складу виконкому. Я наполя"
гала на включенні ще двох кандидатів із демблоку. Одним
словом, мій опір було зламано, я програла. Маю тепер ще
одне навантаження, як я з усім цим справлюся, не знаю. Го"
лова виконкому  прихильно ставиться до мене, хоч я — його
опонент.

Приїхала в неділю зі Львова із зустрічі з випускниками.
Дуже багато вражень. Львівські друзі організували нам гар"
ну поїздку до старовинного замку. Неприємне враження
справив наш староста (спився). А дехто несподівано здиву"
вав. Був Ільїн, переніс 2 важкі операції. Старалася вести себе
з ним чемно, хоч він мені неприємний.



138

У нас на ринках «бум», на вокзалі — страхіття через
величезні черги на Польщу, люди тижнями сидять на вок"
залі.

Таке враження, що вся Україна ринулася через Ковель
у Європу, бо в Ягодині — єдина митниця, де можна провезти
багато товару. Масло поки що у нас у вільному продажу, на
все інше — талони. Заробляємо  зараз непогано, і гроші на"
магаємося витрачати.

13 липня 1991 року.
16 липня — урочисті збори до річниці з дня проголо"

шення Декларації про державний суверенітет України в
палаці імені Тараса Шевченка. Я буду в президії. Доповіді
роблять Поліщук і Мостиський. Цікаво, що казатиме По"
ліщук? Ще й буде мітинг — я на ньому буду виступати.

На днях давала інтерв’ю обласному радіо. Цікаво послу"
хати, що  передадуть?

У нас в магазинах — порожньо, все вивозять поляки.
Борошно, крупи, цукор — тільки по талонах.

Більш детально про події 1992—1993року в но

татках «Дорога до прозріння»

13.02.1992 р.
Не могла довго відправити листа, бо не було у продажу

марок. Нарешті здогадалися поставити штамп. 13 січня  я
переводом знову перейшла на завод «Ковельсільмаш», по"
вернулася до свого рідного колективу. Селеверстов загіту"
вав. Причин було багато, і я рада, що це зробила. Я вийшла з
цейтноту, ожила, на душі спокійно.

Ми не голодуємо. Магазини завалені субпродуктами.
Масло — за талонами. Тривожить, що  починається параліч
економіки. Через високу ціну на метал вимушені піднімати
ціну на продукцію. В результаті — багато відмов. Працюємо
на третину потужності. В лютому  працюватимемо лише 8
робочих днів.

Активізувала знову свою депутатську діяльність. Дуже
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складна ситуація в комунальній сфері, побутовому обслу"
говуванні. Але треба вижити...

Саша на практиці. Дістав книжки для підготовки у вуз,
але нічого не робить.

КРИЗА

Березень 1992 року.
Погано розпочинається у нас цей рік. Ти вже знаєш —

помер Вітя Дідіцький. Пройшло майже 2 тижні, а я ніяк не
можу отямитися, і повірити в те, що його вже немає. Стоїть
перед очима живий...

 Саша закінчив медучилище. Мене запросили на уро"
чисту церемонію випускного. Я виступала. Саша читав на
сцені клятву Гіпократа. Так що моя дитина вже має диплом,
завоювала авторитет в училищі, вважається одним із кра"
щих випускників. Зараз проблема — знайти йому роботу.
Саша буде поступати, тільки ще не знає, куди. Вчитися йому
треба, він розумний і здібний.

 Ковель перетворюється на суцільний базар, а міліція
бездіяльна. Багатьох повертають з митниці, ось вони і про"
дають тут свій товар, якого нахапали ще до переоцінки. Ка"
жуть, у  Ковелі найдешевший базар.

Квітень 1992 року.
Часи зараз нелегкі. Ми працюємо за скороченим графі"

ком. Зарплата постійно затримується на 1—1,5 місяці. Цієї
весни  багато фізично працюю і багато хворію, ночами не
можу спати: болять руки — остеохондроз.

За новим законодавством член виконкому не може бути
депутатом. Я вирішила залишитися в депутатах і вже на"
писала заяву на вихід з виконкому. Голова тепер формує
виконком одноосібно, я б там довго не затрималася, бо кому
потрібні люди, які називають речі своїми іменами.  А як де"
путат я маю якусь силу і можу на щось впливати.



140

Селеверстови живуть постами та молитвами, часто
їздять у Зимненський монастир. А зараз ще й їдуть до яко"
гось старця аж у Псковську область. У нас зараз вже не такі
відносини, як колись, спільного дуже мало. Ось так посту"
пово від мене відходять друзі — хто помер, хто зрадив, а
хто змінився. А я живу в основному своїм городом та госпо"
дарством.

Вересень 1992 року.
Відпустка пролетіла як один день — весь час в роботі.

Викопала картоплю, займалася консервуванням, обривала
яблука. Кручуся зранку до вечора, а перед сном як нагорода
— газета. Художніх книжок давно не читаю — занадто ве"
лика розкіш.

З Селеверстовими зустрілися на дачі, коли копали кар"
топлю. Розмовляли, начебто нічого не трапилося. Олег про"
довжує творити на роботі незрозумілі речі. Проти нього різко
виступила наша головний бухгалтер, яка ще недавно була
від нього в захваті. Він своєю поведінкою відштовхнув від
себе всіх друзів. Завод стоїть 2 місяці. Зарплату виплатили
тільки за червень.

Саша працює в селі, чекає призову в армію.

НА ПОСАДІ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ

МІСЬКВИКОНКОМУ
(більш докладно в нотатках «Дорога до прозріння»)

23.11.1992 р.
Була в Києві, трохи «відійшла» від своєї роботи. Завтра

знову закручуся на цілий тиждень. Перші 2 тижні було дуже
важко. На «розкрутку» мені не дали жодного дня. На роботі
— до 8"ої вечора, ще й додому брала  читати закони.

Та поступово  розгрібаю завали у своїй свідомості, вхо"
джу в курс і вже знаю, які завдання треба вирішувати в пер"
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шу чергу. Начальником себе не відчуваю, кабінет і крісло
абсолютно не приваблюють. У порівнянні з навантаженням,
яке мусиш нести, — це ніщо.

Саша збирається в армію. Відстрочку брати не хоче.
Олію і масло у нас поки що відпускали по 200 грамів на

людину, а в грудні і того не буде. Корови зараз не дояться, та
й багато худоби вирізали, бо нічим  годувати. Надої змен"
шилися порівняно з минулим роком удвічі.

Квітень 1993 року.
Доля знову мною крутить — я звільнилася з роботи. Для

громадськості це була несподіванка, люди в мене повірили.
Я зуміла зробити перелом, організувати роботу так, що мене
стало на все вистачати. На мене написали Стельмахи донос,
ніби  я  пліткую щодо голови міськвиконкому Анатолія Се"
менюка, який буцімто бере хабарі. Голова передав цей папір
у прокуратуру, була перевірка, яка нічого не виявила, а я
про все дізналася в останній день, вже після того, як мене
заставили заднім числом написати заяву про складання де"
путатських повноважень.

Це мене дуже обурило і стало причиною того, що я
подала заяву, яка тут же була підписана. Через тиждень
вийде моя стаття в газеті, де я пояснюю причини своєї
відставки.

Після перелому ноги були ускладнення через те, що
багато ходила і навіть з гіпсом на роботу їздила. Довелося
ходити на процедури, зараз уже легше.

В хаті все запущено, треба наводити лад. Поки що на"
магаюся себе не перевантажувати.

Повертатися назад у відділ капітального будівництва
на завод не хочу. І здоров’я немає, і толку в тій роботі немає,
бо нема фінансування. Завод майже стоїть. Селеверстов
звільнився, я з ним не спілкуюся. Мої колишні друзі «звих"
нулися» на релігії, ми стали зовсім чужими.

Зараз у нас — масовий вивіз продуктів у Білорусію.
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Там продають товар за рублі, потім міняють на купони —
виходить дуже вигідно. Везуть туди олію, майонез, греч"
ку, горілку.

Сьогодні той, хто хоче добре жити, займається бізне"
сом, а я не можу.

Для мене велика радість — працювати в городі. Я оп"
тиміст і радію, що цю весну  проведу вдома.

29.07.1993 р.
Вчора у нас були Селеверстови, заходили попрощати"

ся. Вони від’їжджають у село Зимне Володимир"Волинсь"
кого району. Там їм дають в оренду будинок, 20 соток горо"
ду. Обзаводяться господарством. Олег має  призначення ди"
яконом у Зимненський монастир. Аня вже в послушницях.
Вони тепер живуть в іншому вимірі і по"своєму щасливі.
Квартиру в Ковелі приватизували, і туди на рік переходить
жити Віра із сім’єю.

Веду переговори з Люблинецьким комбінатом «Ковель"
будіндустрія» стосовно роботи. Хоч виходити на роботу  і
втрачати  свободу не дуже хочеться. Зараз я спокійна і
відійшла від усякої політики.

24 липня загинув наш представник Президента у ра"
йоні Георгій Остапюк. Це була людина справи і патріот. Я не
можу отямитися від  недоречної смерті такої рідкісної і не"
звичайної людини. Горів роботою, його чекало велике май"
бутнє, йому було всього 43 роки. Він підняв район, побуду"
вав за 1,5 року більше, ніж його попередники за 10 років,
дбав про людей. На похороні я ридала, як за близькою лю"
диною. Весь час згадую нашу останню розмову перед моїм
звільненням. Він обіцяв мені допомогти з роботою.
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ВИЖИВАННЯ

Подальші роки, починаючи з 1994 року, — це роки
виживання. Аналіз того періоду— у моїх нотатках.
В особистому житті — сім’я і діти. В 1995 році я зно

ву повернулася працювати на «Ковельбудіндуст

рію», яка з 1996 року через надмірні ціни на енерго

носії почала занепадати і стала фактичним банкру

том. Активної політичної діяльності не вела. Як го

лова ревізійної комісії намагалася боротися із зло

вживаннями на комбінаті, однак важкий фінансовий
стан незабаром призвів до зупинки підприємства.

21.01. 1996 року.
На Водохреще на річці Турії було освячення води. Вчо"

ра до нас заїжджали Віра з Богданом по дорозі до Зимненсь"
кого монастиря. Віра зараз переживає творче піднесення,
багато пише. Її вірші носять глибоко духовний та філо"
софський зміст. Повернулися засмучені, бо Олег у запалі
суперечки на релігійні теми накричав на неї і образив. В ньо"
го дуже догматичні уявлення про Бога і духовність.

Ця зима холодна. Наше підприємство стоїть до берез"
ня. В січні я ще виходила на роботу, займалася звітами. А
зараз сиджу вдома, вишиваю Тані рушника.

*
В 1997 році відзначила свій ювілей. В цьому ж році

моя дочка закінчила школу і стала студенткою гео

дезичного факультету Львівської політехніки. Саша
одружився, і проживає у квартирі тещі. Отак неспо

дівано ми з Юрою залишилися самі.

На виборах до Верховної  Ради 1998 року підтри

мувала професора зі Львова, доктора юридичних наук
Віктора Грищука — людину могутнього інтелекту
і незвичайної харизми. Спілкування з ним пробудило
мене до активного життя, однак застосування своє
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му потенціалу на той час знайти не змогла. В кінці
грудня 1997 року знову поламала ногу. Аби дати вихід
своїй нереалізованій енергії,  написала першу части

ну мемуарів під назвою «Разом з Рухом», які були на

друковані у газеті «Волинь».

Вересень 1998 року.
... В серпні у мене було багато зустрічей. Приїжджала

Віра з Луцька, познайомила її з професором Грищуком. От"
римала велике задоволення від спілкування з ними.

Осінь хоч і принесла  багато роботи, зате дала душев"
ний спокій. Я починаю знову до всього байдужіти і рада цьо"
му, бо неможливість реалізувати себе (незатребуваність)
призводила  до депресії. Хотілося б мати повноцінну робо"
ту, та старі люди сьогодні нікому не потрібні.

14 листопада 1998 р.
... Юра до цього часу не отримав своєї премії за вере"

сень. Не заплачено за газ, і ми перебиваємося випадковими
заробітками. Минулих вихідних Таня сама собі гроші зароб"
ляла — продавала яблука на базарі. Я вже писала Дусі і
пишу тобі: я зараз не маю змоги купувати подарунки на день
народження, тому прошу не купувати і мені. Не вистачає на
найнеобхідніше, а на подарунки (часто непотрібні) ми зму"
шені витрачати останнє. Ось і Саші відзначили 25 років — я
спромоглася лише на банний рушник і вазочку — аж занад"
то скромно як на 25 років. Але що я можу вдіяти?

... Живу минулим, бо в майбутньому нічого не бачу. 6
грудня збираюся до Львова, має приїхати Майя з Івано"
Франківська — хоч відведемо душу.

Наше підприємство ще має до кінця року включитися
на декілька днів, а я вийду на роботу на один день — зробити
звіти. Набридло воювати з начальником вапняного цеху, де
постійно приховують нестачу вапна. 2 роки війни і намаган"
ня все вирішити  всередині колективу залишилися без ре"
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зультату. Написала доповідну голові райдержадміністрації,
так що треба чекати КРУ — може, хоч вони  наведуть лад.
Мусила це зробити — хтось же повинен відповідати за пе"
ревищення норм споживання газу.

... Із дорослими дітьми складно. Ми часто губимося і не
знаємо, як себе з ними вести. Якщо дуже догоджати — не
оцінять. Краще не втручатися в їх справи. У них зовсім інше
життя, інша доля, цілком відмінна від нашої. Ми їх не розу"
міємо, бо порівнюємо з собою.  Та і в нас з віком з’являються
різні дивацтва, які дітей дратують, а ми за собою   не по"
мічаємо цих дивацтв.

Добре, що ти знову повернулася до землі. Це те, що дає
нам душевну гармонію, забуття, енергію і силу.

ЗУСТРІЧ З ПРОФЕСОРОМ

За 1998 рік залишилися у мене нотатки, які я не
можу не  процитувати.

«Не так багато було в моєму житті зустрічей з цікавими
людьми. Тому такий глибокий слід залишають вони в на"
ших душах. Ось одна з них.

Знайомство з Віктором Климовичем Грищуком, профе"
сором Львівського державного університету, доктором юри"
дичних наук, відбулося в листопаді 1997 року. Підприємство,
на якому я тоді працювала інженером"енергетиком, зупи"
нилося. Городні роботи закінчилися, я мала багато вільно"
го часу і була «голодна» на спілкування. Мені зателефону"
вав голова Ковельської організації Української республі"
канської партії Володимир Осіюк, мій давній однодумець:
«Чи не маєш  бажання познайомитися з професором зі
Львова?»

З живим професором?! Звучало заманливо і обіцяло
цікаве спілкування. Професор мав намір балотуватися кан"
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дидатом у депутати по Ковельському виборчому округу і
тому хотів зустрітися з активістами, громадськими діяча"
ми, бо йому потрібна була підтримка. На той час я вже ви"
йшла з періоду застою, в якому перебувала з 1994 року, і
сподівалася взяти активну участь у передвиборній кампанії.
Тому очікувана зустріч викликала в мене велику зацікав"
леність.

Професор виявився міцним, підтягнутим, простої зов"
нішності чоловіком  середнього віку. У нього був приємний
голос,  розумні очі і ні найменшого натяку на амбіційність.
Чомусь зовні нагадував  мого батька. Коротко розповів про
себе, про свої наміри і про причини, що спонукали його ба"
лотуватися по нашому округу. Він симпатизував УРП, був
знайомий з Левком Лук’яненком, Ларисою Скорик.

Я засипала його градом запитань. Чи розуміє він труд"
нощі передвиборної кампанії у сільській місцевості і в роз"
порошених районах? На мої запитання відповідав виваже"
но,  з вірою у свої сили. Мені це сподобалося.  Справляв вра"
ження людини енергійної, впевненої, здорової і тілом, і ду"
хом,  горів бажанням послужити своєму народу розумом,
накопиченими знаннями і досвідом. За його плечима — по"
над 60 наукових праць з питань правотворчості, в т.ч.  три
книги, захист кандидатської і докторської дисертацій. Він є
також співавтором  шкільного підручника «Правознавство».
В якості наукового консультанта на громадських засадах
брав участь у підготовці більше ста законопроектів та Кон"
ституції України.

Професор мені сподобався. Я визначилася відразу і од"
нозначно: що б там не трапилося, підтримуватиму лише
його. Було домовлено, що 22 листопада, в неділю, він висту"
пить на «вічі». На жаль, я не змогла побувати на цій зустрічі
— саме в цей день одружувався  син.

На «вічі» Грищук познайомився з Оленою Володими"
рівною Миськів, головою Ковельської організації «Про"
світи». Вона і Адам Поляк стали його основною підтримкою
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на виборах. 23 грудня я в черговий раз зламала ногу, тому
вся «кухня» з висунення кандидатів у депутати пройшла
повз мене.

Віктор Грищук прийняв рішення балотуватися, зару"
чившись підтримкою УРП. Однак обласний провід підтри"
мав кандидатуру Івана Капітули з Ратного. Осіюк виявився
між двома вогнями, і був змушений підкоритися рішенню
обласної партійної організації. Голова обласної організації
УРП Геннадій  Кожевников працював в облдержадмініст"
рації, яка підтримувала крупного бізнесмена з Києва Мико"
лу Мартиненка. Поява серед кандидатів у депутати профе"
сора з потужним інтелектом не відповідала  розрахункам
влади.

Віктор Климович вирішив іти до кінця. Ті, хто обіцяв
йому  фінансову та ідеологічну підтримку, працювали те"
пер на інших кандидатів. Віктора Грищука підтримали
Партія  зелених України і «Просвіта».

 Якось Віктор  Климович зателефонував до мене:
«Маріє Андріївно!  Мені стало відомо, що УРП серйозно агі"
тує за Капітулу. Який би не був результат виборів, я знаю
одне: я свій громадянський обов’язок виконав. Я запропо"
нував народу свої послуги, свої знання і досвід, а йому вже
вирішувати».

Ось такі важливі для мене слова — «громадянський
обов’язок» — не могли на мене не вплинути.  Кожен з нас має
цей святий обов’язок — служити своєму народу. Тільки не
в кожного є ця потреба. Грищук належав саме до людей з
громадянською свідомістю, тому я не могла йому не симпа"
тизувати. Власне сумління переважило для мене автори"
тет партії — я приєдналася до групи підтримки Віктора
Климовича. Їздила  з ним на зустрічі, зустрічалася в селах з
виборцями,  написала невелику статтю до газети на його
підтримку.

Активно працював штаб підтримки Миколи Мартинен"
ка, ситуація схилялася на його користь. Надії виграти ви"



148

бори майже не було, та я зупинитися вже не могла і не шко"
дую за тим, бо отримувала велике задоволення від спілку"
вання і просто від присутності колоритної масштабної осо"
бистості професора. Він на всіх справляв глибоке вражен"
ня.  Кандидатів у депутати було багато, люди втомлювали"
ся і неохоче йшли на зустрічі. Та якими втомленими не були
б люди, Віктор Климович умів їх розбудити, зацікавити. Та,
на жаль, його чула невелика аудиторія, бо в кожний колек"
тив і в кожну хату  зайти не міг.

В селах на зустрічі з Мартиненком люди бігли, бо роз"
давали муку і гречку. Його команда діяла рішуче і нахабно.
Гроші сипалися «щирою рукою благодійника» направо і на"
ліво.  Вся програма Мартиненка була побудована на казці
про вільну економічну зону «Інтерпорт"Ковель» і про той
рай, яким вона ощасливить ковельчан. Його команда випу"
стила дві  яскраві газети, наповнені фантазією і брехнею. І
народ купувався на ці дешеві трюки. «Він багатий і зробить
нас багатими».

 Я не витримала, пішла на телебачення і замовила на
правах реклами кілька хвилин виступу.  «Поважайте себе,
не купіться на муку і гречку. Якщо не оберемо професіо"
налів, буде у Верховній Раді протистояння і безлад», —
зверталася я до людей. Так воно і є. Вже багато років по"
літику нам диктує капітал. Це ми тільки думаємо, що оби"
раємо. А насправді за нас обирає той, хто має гроші. Якщо
ми не спроможні зробити правильний вибір, то маємо таку
владу і такий рівень життя, на який заслуговуємо.

А на зустрічі з Грищуком приходило мало людей, бо
ніхто в тих зустрічах не був зацікавлений. Адам Поляк, його
довірена особа, самостійно проводив зустрічі в селах,  дово"
дячи до фермерів суть програми Грищука. Та він не міг за"
мінити його особистості, передати його потужне біополе,
його вплив на людей. Здавалося, не було такої теми,  яку він
не зміг би глибоко розкрити — чи то філософія, чи то релі"
гія, чи то практичні поради. Уявляю, якою титанічною пра"
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цею це було здобуто. Працював він одержимо, залишаючи
на сон 4—5 годин на добу. Ним рухали не тільки кар’єра, не
тільки гроші і не тільки успіх! Внутрішня потреба самовдос"
коналення і потреба віддачі. Чи не в цьому сенс життя таких
особистостей?  Досягти вершин, досконало оволодіти всіма
здобутками своїх попередників, узагальнити здобуте, вне"
сти щось своє та зробити свої власні відкриття.

Програму, з якою Віктор Климович йшов на вибори, він
продумував кілька років. Йому боліло, чому в нас не працю"
ють реформи, закони, нищиться виробництво. Закони по"
винні бути «підігнані» і не суперечити одне одному. Адже не
буде працювати механізм, якщо він не відлагоджений. Не
стикуються окремі закони, правові акти — ось тут і щілина,
щоб їх обійти. Наслідки такої розбалансованості ми  пожи"
наємо й сьогодні

Від Віктора Климовича йшла така сила, така чиста
енергія, що поруч з ним забуваєш про все і виносиш від
спілкування з ним тепло в серці і щиру радість. Кілька
тижнів спілкування з ним — одні з найщасливіших у моєму
житті. Щось подібне, мабуть, відчувала  й Олена Володими"
рівна Миськів, яка організовувала зустрічі з виборцями, суп"
роводжувала його скрізь, забувши, що вона також бало"
тується у депутати міської ради. І хоч вибори закінчилися
для нас поразкою, ми себе переможеними не відчували. Ми
мали щастя бути поруч з ОСОБИСТІСТЮ.

Проходять роки. Романтичними спогадами залишають"
ся для мене вирування політичних пристрастей, ейфорія
від запаху свободи, мітинги, пікетування. З часом вгамува"
лися пристрасті, прийшло розчарування. Один за одним ми
потихеньку відходили від політики. Хто назавжди, а хто
лише на період між виборами.

Для мене особисто в 90"их роках кожні вибори — це
нова надія, новий спалах і нові розчарування. Уроки виборів
1998 року — гіркі. Ми не вміємо вибирати свідомо — і цим
скористалася команда Кучми, застосувавши найновіші пе"
редвиборні  технології із зомбування населення.
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В 1999 році я брала участь у політичній кампанії з ви"
борів Президента. Напередодні написала другу частину ме"
муарів «Дорога до прозріння», які були надруковані в газеті
«Волинь» напередодні виборів. З 2000 року за згодою сторін
звільнилася з роботи і стала на облік у центрі зайнятості, де
почала регулярно отримувати допомогу. Матеріально ста"
ло трохи легше. За наполяганням дядька Івана  Омелянюка,
переклала українською мовою «Оздоровлення без ліків»
Поля Брегга. Книгу коштом Омелянюка   видала тиражем в
2500 примірників. Оформилася підприємцем для розповсю"
дження книжки. На виручені гроші видала ще одну книгу —
«Цілюща сила природного харчування». Сприяла заснуван"
ню в Ковелі громадської організації «Союзу українок» і була
протягом семи років активним її членом. З 2002 по 2004 р.
займалася збором інформації про свою родину, яку викори"
стала у книзі «Поліська Голгофа». Видрукувала її накладом
у 100 примірників для своєї родини.

З 2007 року — голова правління благодійного фонду
«Майбутнє Волині», засновником і спонсором якого висту"
пив мій дядько Іван Омелянюк. 14 жовтня 2007 року за ра"
хунок фонду і при його безпосередній участі відкрита мемо"
ріальна стела «Хрест пам’яті жертв більшовицького теро"
ру» в пам’ять розстріляних в’язнів ковельської тюрми в
червні 1941 року. Стела стоїть на місці дерев’яного Хреста,
встановленого активістами Руху в грудні 1990 року.
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ЧАСТИНА 3

ПОДІЇ І РОЗДУМИ

(Сучасні мемуари
активістки НРУ)
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ВІД  АВТОРА

Причина, яка спонукала мене взятися за напи

сання цих спогадів, — усвідомлення того, що все, що
відбувалося з нами, все, до чого ми прагнули і в міру
своїх скромних можливостей робили, — вже стало
надбанням історії. І наше минуле, особливо ті два
незабутні роки — з 23 серпня 1989 року по 24 серпня
1991 року — вже нам не належить. Можливо, через
багато років хтось розкопає в архівах ці мої спогади,
і вони стануть доповненням до історії нашого слав

ного міста Ковеля. Можливо, на них будуть вихову

вати підростаюче покоління. Можливо, все…

Не задля власної слави я взялася за перо. І слави, і
неслави за минулі роки я мала більше ніж досить.
Колишня популярність не тішить, вона зобов’язує.
Зобов’язує залишатися вірною самій собі, не зраджу

вати надій тих, для кого в свій час я була прикладом,
кого запалювала своїм пристрасним словом, вселяла
віру і надію.

Я зрозуміла, що не повинна стояти осторонь
громадського життя. Почалися пошуки своєї ніші са

мореалізації в нових реаліях сьогодення. Першим моїм
кроком стало написання цих мемуарів. А далі пока

же час.

Марія Хотинська. 1998 р.
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ЗНАЙОМСТВО З ОДНОДУМЦЯМИ

Серпень 1989 року.
Я працювала інженером у виробничому об’єднанні «Ко"

вельбудіндустрія», що в селищі Люблинець Ковельського
району. Моїм найближчим однодумцем був Олег Селевер"
стов — інженер заводу «Ковельсільмаш».  Ми познайоми"
лись, коли я ще трудилась на цьому ж заводі, і вже півтора
року дружили сім’ями. Нас поєднували демократичні пере"
конання, чистота помислів і відраза до партійно"номенкла"
турного свавілля. Свою «війну» розпочали ще в 1998 році і
прагнули знайти однодумців серед ковельчан. В серпні 1998
року така нагода трапилась. Я щойно приїхала із Севасто"
поля, де проводила з сім’єю відпустку, і відразу ж зателе"
фонувала до Олега Григоровича.

— Знаєте, Маріє Андріївно, здається, наші плани
здійснюються, — сказав він. — Прийдіть до будинку вчите"
ля о 19 годині. Не афішуйте цього, бо може стежити КДБ.

І ось  уперше зустрілись — Андрій Мостиський, Воло"
димир Осіюк, Іван Сидорук, Петро Білінський та інші. Всьо"
го — 15 чоловік. Ми обговорювали питання створення гро"
мадської організації Народного руху України за перебудо"
ву в м. Ковелі. З цією метою на першому засіданні утворити
координаційну раду. На заводі «Ковельсільмаш» уже діяла
група підтримки Руху, яку очолював Володя Осіюк. Ми ство"
рили координаційну раду з шести чоловік. До неї увійшли
Андрій Мостиський, Володимир Осіюк, Іван Сидорук, Пет"
ро Білінський, Олег Селеверстов і я. До координаційної ради
мали увійти ще представники інших підприємств.

Мені доручили оформити протокол.
— Нехай усі документи зберігаються в мене, — відразу

ж наголосив Петро Білінський. — Як напишеш протокол, то

РОЗДІЛ 1

РАЗОМ З РУХОМ
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принеси його до мене в ПТУ"5 (Петро працював там майст"
ром).

Ніхто не заперечував. Керівника у нас тоді ще не було,
а Петро з самого початку явно претендував на лідерство.
Однак чомусь довіри  не викликав. Він з часом це зрозумів, і
через деякий час відійшов від нас.

За професійною звичкою я написала два примірники.
Де знаходиться перший? Не знаю. А ось копія в мене збе"
реглася! Зараз вона знаходиться в Ковельському історич"
ному музеї. В протоколі зазначалось, що, окрім обрання ко"
ординаційної ради, на найближчий період ставляться такі
завдання:

— розмноження і розповсюдження декларації НРУ;
— налагодження зв’язків з підприємствами Ковеля і

запрошення представників на засідання ради;
— складання програми конкретної роботи;
— участь у підготовці і відзначенні свята «Народні дже"

рела», а саме: збір інформації про екологічну обстановку в
Ковелі і оформлення її плакатом, проведення акції зі збору
підписів.

ПЕРШІ ПОРАЗКИ І ПЕРЕМОГИ

На святі «Народні джерела» ми збиралися заявити про
себе, що ми є, що в Ковелі існує Рух і він може подати голос
протесту. Але нічого з того не вийшло: свято відмінили, та й
ми ще не були до нього готові.

З Будинку вчителя нас попросили. Тоді почали збира"
тися у фойє Будинку культури імені Щорса.  До цих пір не
можу зрозуміти, як тодішній його директор пішов на це?
Потім він десь зник — очевидно, його зняли з посади. Збира"
лися ми, здається, по середах. З яким щемливим хвилюван"
ням йшла я на ті зустрічі! Яке було щастя відчувати, що я не
одна!

Свобода вже стукала у двері. Росія кипіла в передви"
борній боротьбі. Настав період гласності, і всі зачитувалися
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сенсаційними статтями, викриттями злочинів сталінського
періоду.  Так хотілося правди! А вона починалася з екології:
нас труїли, опромінювали, планета знаходилась на грані
екологічної катастрофи. Було від чого закрутитися голові.
Треба діяти! Діяти! Щось робити! Негайно!

Ніби якийсь вітер підняв нас і поніс. І не було страшно
ані на крихту! О, ми тоді готові були віддати останнє, йти на
будь"які жертви, навіть були готові до в’язниці і заслання.
Щось подібне відчували, мабуть, і шістдесятники, яким не
пощастило. Їх усіх засудили.

Нам же поталанило більше. Історія виявилася до нас
прихильною, вона  працювала на нас. Тоді ми і в думках не
мали, що пройде всього два роки — і розвалиться Союз, ук"
раїнці  будуватимуть демократичну державу. Мова у нас в
той час йшла лише за конфедерацію. Ми розмножували
програму Руху, давали її читати людям, організовували осе"
редки Руху.

КОНФЛІКТИ НА РОБОТІ

В мене (і не тільки в мене) почалися конфлікти на ро"
боті. Це не лякало, але неприємно стало відчувати порож"
нечу довкола себе. Тому йшла в цех, аби поговорити з про"
стими робітниками. З ними було легше. Пізніше до мене
підійшов нині покійний Потопахін і приніс заяву з прохан"
ням прийняти в Рух. Згодом він створив осередок і перший
підняв в  Люблинці синьо"жовтий прапор. Однак я хлопця"
ми не керувала. Вони діяли на свій страх і ризик, отримую"
чи від мене літературу, нову інформацію. Через мене вони
підтримували зв’язок з Ковельською координаційною ра"
дою. У  Ковелі за місцем проживання я мала інший осередок.

З  Луцька мені передали перший номер газети «Зеле"
ний світ». Там була опублікована вражаюча інформація про
жахливий екологічний стан в Україні. Цю інформацію я пе"
реписувала від руки у формі листівок і роздавала людям.
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Одного дня до мене на роботу прийшли несподівані гості
із КДБ — В’ячеслав Прушинський, в минулому комсорг на"
шого підприємства, і незнайомий мені Юрій Жерносєков.
Вони досить доброзичливо зі мною поговорили. Втім, я зро"
зуміла, що відтепер  перебуваю під наглядом. Пізніше Жер"
носєков допомагав мені збирати інформацію про розстріли
в Ковельській тюрмі. Ми навіть  подружилися.

А якось увечері на наше зібрання завітали високі гості з
міськкому Компартії України — Павло Ющик і Клара Ніще"
та. Ми сиділи в напівтемряві за тенісним столом, а вони сто"
яли віддалік. Сісти не було на чому. Почалася дискусія. Ми
доводили, що програма Руху не суперечить курсу Комуні"
стичної партії. І все, що вона декларувала, ми прагнули
втілити в життя. Адже у нас в Україні панував абсолютний
застій, а хотілося свободи слова й інформації, демократич"
них змін.

Здається, що та зустріч  мала  результат. Нам було доз"
волено збиратися в кімнаті на другому поверсі Будинку
культури імені Щорса. Відтоді ми отримали назву «нефор"
мали». Слово «Рух» все частіше звучало з екранів теле"
візорів і згадувалось у пресі.

Одинадцятого вересня 1989 року в м. Києві відбувся ус"
тановчий з’їзд Руху. Подія історичної ваги. На ньому побу"
вали делегати від Волині. З Ковеля поїхав Володя Осіюк.
Якимось дивом на з’їзд проник і завідуючий відділом со"
ціального розвитку  міськвиконкому (в минулому директор
м’ясокомбінату) Михайло Фурман. Після з’їзду він висту"
пав у трудових колективах і представляв з’їзд у тих фар"
бах, в яких було вигідно партійно"чиновницькій бюрократії.
Можливо, не все було ідеально на тому з’їзді. Та це — пер"
ше зібрання опозиційної сили, яка ще тільки зароджувала"
ся. І резонанс від з’їзду був великий. Заборонити нас стало
неможливо. З нами змушені були рахуватися.
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МИ ВКЛЮЧИЛИСЬ

У ПЕРЕДВИБОРНУ БОРОТЬБУ

Вперше ми заявили про себе в пресі, подавши кілька
запитань у місцеву газету  «Прапор Леніна» до «Прес"кон"
ференції для всіх», яку проводив В’ячеслав Шишук — дру"
гий секретар міськкому Компартії України. Опубліковано
матеріал було 30 листопада 1989 року. Я написала цілий
лист"претензію такого змісту: чому партійні органи нічого
не роблять для втілення в життя проголошеного партією
курсу на демократизацію і оновлення суспільства? Відповідь
отримала в чисто компартійному дусі. Мені перерахували
всі формальні заходи, які ніколи не зачіпали ні серця, ні душі
простих людей. Але був і елемент самокритики.

Заступник голови координаційної ради зі створення То"
вариства української мови імені Т.Г. Шевченка Іван Си"
дорук уперше порушив питання про вшанування славних
імен родини Косачів і перейменування в Ковелі на їх честь
цілого комплексу вулиць. Це питання ще буде «пробивати"
ся» Іваном кілька років, аж доки не вирішиться.

Координаційна рада зі створення в Ковелі організації
Руху взяла на себе ініціативу про заснування в місті Това"
риства української мови імені Т.Г. Шевченка. Як громадська
організація, Рух ще не був юридично оформлений, а тому
висунути своїх кандидатів у депутати всіх рівнів від Руху
ми не могли. Наші зусилля були тепер спрямовані на ство"
рення осередків Товариства української мови. Одним з пер"
ших з’явився осередок на заводі «Ковельсільмаш». Очолив
його Петро Кошелюк, який тут же розгорнув бурхливу
діяльність. Він вийшов на Адама Поляка, який згодом зіграв
велику роль і в становленні Товариства, і в майбутніх вибо"
рах.

На початку грудня 1989 року відбулися установчі збо"
ри Товариства української мови. Прийшли в основному наші
прихильники і деякі вчителі української мови й літерату"
ри. Педагоги підтримували ідею створення товариства, але
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їх відлякувала синьо"жовта символіка і націоналістичні на"
строї організаторів"рухівців.

Після тривалої дискусії Товариство української мови
імені Т.Г. Шевченка було створено. Головою Товариства об"
рали Адама Поляка, заступником — поетесу і викладача
української мови і літератури машинобудівного технікуму
Ніну Горик. Була обрана рада Товариства. І Адам Поляк, і
Ніна Горик багато зробили для Ковеля в плані відродження
національних традицій і духовної спадщини українського
народу. Ніна організувала й артистично провела чимало
цікавих зустрічей з літераторами, поетами, влаштовувала
«Лесині свята», а в 1991 році вперше в Палаці культури і
техніки імені Шевченка м. Ковеля організувала незабутні
«Різдвяні зустрічі».

Почалася передвиборна кампанія. Петро Кошелюк вва"
жав, що такі правдолюби, як я, повинні обов’язково бути
депутатами. 7 грудня 1989 року він зібрав у своєму колек"
тиві — відділі капітального будівництва заводу «Ковель"
сільмаш» — збори, на яких мене висунули кандидатом у де"
путати міської ради по виборчому округу   61, на тери"
торії якого я мешкала. В цьому колективі мене знали і пова"
жали: я там працювала 6 років, була профгрупоргом. Отже,
ризикнули висунути кандидатом у депутати людину, яку
не схвалювало начальство — на той час я вже завоювала
репутацію непокірної людини. З почуттям вдячності і теп"
лоти я згадую милий моєму серцю колектив, який не побо"
явся підтримати «неблагополучну» людину і проявив у цьо"
му свою громадянську мужність.

ВЧИТЕЛІ У РОЛІ СПОСТЕРІГАЧІВ

16 грудня 1989 року ми провели конференцію Товари"
ства української мови імені Т.Г. Шевченка з метою висунен"
ня кандидатів у депутати. А напередодні конференції  дізна"
лися, що в школах міста в добровільно"примусовому поряд"
ку створюються осередки Товариства української мови, і їх
кількість перевищує нашу.
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Мета їх створення одна — заблокувати наших канди"
датів. Однак вони недооцінили послідовності і наполегли"
вості Адама Поляка. Він зумів так організувати збори, що
питання прийому нових членів стояло в порядку денному
останнім. За цей порядок денний проголосували законні де"
легати конференції, незважаючи на сильний тиск з боку за"
відуючої міськвно Людмили Компанієць, директорів шкіл
Ігоря Водоп’янова і Бориса Клімчука. Таким чином, вчителі
залишились спостерігачами.

Я  була секретарем зборів. Писала протокол і одночас"
но брала участь у висуванні кандидатур та їх обговоренні.
Честь висунути кандидатом у депутати Верховної Ради
Андрія Мостиського належала мені. Характеристика, яку
дала Андрію, викликала оплески в залі. На той час я пова"
жала і цінувала Андрія. Вперше дізналась про нього навесні
1989 року з публікацій в газеті «Прапор Леніна», де він ви"
словився на підтримку Руху. Мені подобався його спокій"
ний, розважливий характер, розум, безстрашність і мо"
лодість. Саме ці його якості і допомогли йому перемогти.

Збори закінчилися дуже пізно нашою перемогою. Втім,
радіти ще було зарано. Чи вдасться нам зареєструватися? І
тут треба віддати належне Адаму Поляку. Він таки добився
свого! Кілька разів переписувала я протокол зборів. Адам
Борисович прискіпливо його перевіряв. Чи все відповідає
встановленим стандартам? І нас таки мусили зареєструва"
ти! Це була наша перша перемога, яка дещо притьмари"
лась подачею у пресі в спотвореному вигляді ходу конфе"
ренції. Я  не маю претензій до редактора газети Миколи
Вельми, він на конференції не був. Його кореспонденти ви"
конували замовлення, такий тоді був час. Час прозріння ще
не настав…

СУПЕРЕЧКА ЗА «СТАРУ» АПТЕКУ

В грудні 1989 року відбулася наша перша зустріч з го"
ловою міськвиконкому Євгеном Поліщуком. Стояло питан"
ня про збереження одного з найстаріших будинків на
вул. Незалежності (тоді Леніна), в якому колись була апте"
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ка. На другому поверсі будинку розташовувалася санстан"
ція, перший поверх був порожній, бо вимагав капітального
ремонту. Але влада не збиралася ремонтувати будинок, а
планувала його знести. Цей будинок нам дуже дорогий як
історична пам’ятка. Він, безсумнівно, має історичну цінність
і разом з будинками поліклініки та банку є окрасою досить
безбарвного центру нашого міста.

Журналістка «Львівського залізничника», поетеса Віра
Омелянчук написала в обласну газету «Радянська Волинь»
статтю «Збережемо для нащадків», під якою підписалися і
ми — Алла Полякова, я, Олег Селеверстов, Геннадій Са"
рапін і ще кілька осіб. Ось стосовно питання цієї публікації і
зібрав нас Євген Поліщук, очевидно, щоб висловити своє не"
вдоволення. Будинок старої аптеки явно заважав його пла"
нам щодо реконструкції центральної частини міста.

На зустрічі ми активно відстоювали свою позицію і дали
зрозуміти, що на захист будинку піднімемо громадськість.
Розмова даремно не пройшла. Поліщук пообіцяв «поки що
цей будинок не чіпати». Але, за його словами. він би цю бу"
дівлю зніс.

На  зустрічі я вперше побачила Віру Омелянчук, яка
згодом стала близьким другом моєї сім’ї. А Євген Поліщук
чомусь її запам’ятав як автора неприємної для нього пуб"
лікації.

Боротьба за будинок велася ще довго. Врешті"решт
будинок залишили. Ковельський міський фонд культури
влаштовув час від часу в приміщенні старої аптеки вистав"
ки полотен художників.  Поступово цей будинок перетво"
рювався на культурно"мистецький центр, там влаштову"
валися цікаві літературно"музичні вечори, конкурси дитя"
чих малюнків та інші заходи. В 2000 році розпочався капі"
тальний ремонт будівлі, адже її перекриття і дах необхідно
було повністю замінити. 2008 року після капітального ре"
монту рішенням міської сесії  будинок передали в комуналь"
ну власність міста з розміщенням там культурно"про"
світницького центру.
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ШАРПАНИНА В ЦЕНТРІ МІСТА

Закінчувався грудень. Наша діяльність обмежувалася
в стінах Будинку культури імені Щорса. Тут ми збиралися
щотижня. Щоразу до нас приходили нові люди. Ми багато
дискутували, але на вулицю ще не виходили. В нашому колі
вже давно йшла мова про необхідність проведення в Ковелі
мітингу. Ми розраховували на підтримку лідерів Руху з
Луцька.

Дозвіл на проведення мітингу в Ковелі у міської влади
годі було отримати. Голова міськвиконкому Поліщук Є.І. був
налаштований категорично проти нас і не хотів слухати ні
про рухівців, ні про мітинг. Це і призвело до прикрого інци"
денту 30 грудня 1989 року, в результаті якого був поруше"
ний спокій провінційного містечка. Ми довго перебували в
центрі подій, і в нас з’явилося багато симпатиків. Саме з цього
моменту в політичне життя включився Микола Вельма.

Що трапилось 30 грудня? Волинська рада НРУ вирі"
шила провести цього дня мітинг у Ковелі, заручившись при
цьому усним дозволом когось із обласного керівництва. Чи
буде мітинг? Ми толком не знали. Об’яв не було. Але авто"
бус із Луцька з гостями таки прибув. І тут їх зустріли вете"
рани"комуністи. Я була свідком цієї жахливої картини не"
порозуміння.

Біля магазину «Дитячий світ», просто серед вулиці,
гурт людей, тісно сплетених в коло руками, відчайдушно
витримували натиск розлючених ветеранів. Їх шарпали,
били, але вони не піддавалися на провокації і на удари не
відповідали. Осторонь стояли представники влади і спосте"
рігали за цим непристойним дійством. У тому гурті ковель"
чан я побачила лише голову  Ковельської філії УГС Володю
Осіюка і Сергія Сільчука. Зібралося багато народу, які вго"
лос обурювалися цим дійством. Серед них були вдягнуті в
цивільне представники правоохоронних органів. Один з них
вихопив фотоапарат у людини, яка фотографувала це по"
боїще, і засвітив плівку.



162

90
ті роки. Ковельська організація Народного руху.

Нарешті міліціонерам вдалося відтягнути ветеранів,
рухівців у супроводі тих же комуністів відтіснили до вокза"
лу. За ними попрямувала і я, вголос висловлюючи свій про"
тест і обурення. Це не залишилось непоміченим. Вже на вок"
залі мене оточили ветеранші"комуністки і почали шарпа"
ти, ображати.

— Виїлася на нашому салі! — кричали мені розлючені
жінки. — Хто твої батьки? Мабуть, злодії, що таку шапку
маєш.

 Я героїчно відбивалась, щось доводила у відповідь, але
їм явно хотілося мене побити. Аби цього не допустити, із
гурту, де знаходились представники влади, до мене підійшов
якийсь чоловік і вивів з того страшного кола. Щоправда, до"
рогою мене наздогнала одна із ветеранш, будучи вже на"
підпитку. Та, на щастя, я зустріла Полякову Аллу, і ми ра"
зом її прогнали.

Про ці події я написала статтю в газету «Прапор Лені"
на». Я не думала, що її надрукують. Написала просто, від



163

почуття протесту, щоб трохи зняти з себе  гнітючий настрій,
який був викликаний тим інцидентом. Але Микола Вельма,
на мій великий подив,  статтю надрукував, хоча дещо в ній
згладив. Йому, видно, імпонувало закінчення статті, де я за"
кликала слухати один одного. Шляхом діалогу, а не насиль"
ства йти до істини. Він її так і назвав — «Любов врятує світ».

Після цих подій я відчула, що змінився і Вельма. З кож"
ним місяцем росла його симпатія до нас і все більш напру"
женими ставали його стосунки з Євгеном Поліщуком, який
уособлював консервативні сили міста.

Народ у Ковелі був обурений тим, що трапилось. Влада
показала свою немічність, допустивши насильство. Наш ав"
торитет зріс. А щоб розібратися в інциденті, ми вимагали
скликання «круглого столу».

КРУГЛИЙ СТІЛ

«Круглий стіл» відбувся в Будинку вчителя в січні 1990
року. Вів його Микола Вельма. Говорив він неупереджено,
зважено. Учасники «круглого столу», в тому числі і я, сиділи
за столом на сцені. Повний зал людей! Треба відзначити, що
я дуже неохоче йшла на це зібрання. Не любила зустріча"
тися з владою, ніколи ні на які переговори до неї не ходила.
Крім того, я мала особисту неприязнь до Євгена Поліщука,
бо навесні 1989 року мала частково через нього великі
неприємності, пережила тяжку душевну кризу. Його при"
сутність давила і пригнічувала мене. Знаючи ставлення Полі"
щука до нас, я нічого, крім взаємних звинувачень, не чекала.

Однак трапилось інакше. Розмова була гострою.
Cимпатії залу були на нашому боці. Прийшли і безпосередні
учасники тієї неприємної події. Комуністи і ветерани ствер"
джували, що їх ніхто не збирав і що все трапилось стихійно.
Наші ж наполягали на тому, що це була спланована акція. З
Луцька приїхали Олександр Гудима і Геннадій Кожевни"
ков. Вони доводили, що мали усну домовленість щодо про"
ведення мітингу і погрожували судом. Вистачало і взаєм"
них образ.



164

А ось виступ Євгена Поліщука мене здивував. Не при"
ховуючи свого негативного ставлення до рухівців, він все ж
таки зізнався:

— Так, це я збирав людей, бо хотів навести порядок.
Ці слова підсвідомо вплинули на мене. Людина знайшла

в собі мужність сказати правду і взяти на себе відпові"
дальність за інцидент. Саме з цього моменту трапився пере"
лом у моєму ставленні до нього. Пройде ще багато часу, доки
я це усвідомлю.

Мій виступ був за примирення. Я говорила про те, що
ми маємо шукати шляхи до порозуміння. Мітинги сьогодні
потрібні, щоб дати можливість людям виговоритися. Інакше
внутрішній гнів, накопичений роками, і незадоволення про"
рвуться в непередбачуваній формі.

Результатом «круглого столу» стало те, що Ковельсь"
кий міськвиконком дав дозвіл на проведення в місті мітингу.
Зріс авторитет і Миколи Вельми. Він має талант арбітра,
може локалізувати найзапекліші пристрасті.

А на мою думку, цей перший «круглий стіл» став пер"
шим проявом демократії у Ковелі.

У «ЖИВОМУ ЛАНЦЮГУ»

У січні 1990 року сталася ще одна знаменна подія на рівні
республіки. Вона мала велике значення для утвердження
Руху. 22 січня виповнилася сімдесят перша річниця від дня
проголошення УНР. День Злуки Рух відзначив «живим лан"
цюгом» від Львова до Києва. Вперше на екранах телевізорів
промайнуло так багато синьо"жовтих прапорів. Народ
відчув, що народилася нова і могутня сила, а «людський лан"
цюг» — це її перша хвиля.

Я і сьогодні горджуся, що була учасником «живої хвилі».
Поїздку організував Володимир Осіюк, він же й замовив ав"
тобус. Виїжджали ми дуже рано, адже наша ділянка була
за Рівним. Їхали активісти Руху, а також члени їх родин. З
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Осіюком були його батько і син, а зі мною —  16"річний син
Саша і двоюрідний брат Микола. Ми стояли кілька годин з
прапорами на трасі на близькій відстані одне від одного. Нас
вітали рухівські лідери з Луцька, які проїжджали трасою
на машині з прапорами, а Олександр Гудима розмахував
символічною булавою.

Після закінчення акції всі поїхали назад, а я залишила"
ся в Рівному, оскільки мала відрядження до Хмельницько"
го. Це дало  змогу потрапити на грандіозний мітинг у Рівно"
му, який організував місцевий Рух. Найбільше мене  врази"
ло море синьо"жовтих прапорів. Саме тоді я відчула різни"
цю між нашим провінційним містом і обласним центром.
Промови виступаючих на мітингу хвилювали, викликали
піднесення й ентузіазм. Я відчувала себе невід’ємною час"
тинкою громади. Ми всі були як єдине ціле. У нас були спільна
мета, спільні прагнення, і це наповнювало  силою. Адже най"
більша сила народу — то сам народ! І саме тоді я усвідоми"
ла, що синьо"жовтому прапору жити, а Україні — бути дер"
жавою!

До Хмельницького їхала електричкою, і всю дорогу мене
супроводжували задушевні українські пісні. Особливо за"
пам’яталася пісня «Ой, у лузі червона калина похилилася».
Це роз’їжджалися по домівках учасники «живого ланцю"
га». Назад  їхала через Львів, і на вокзалі знову почула «Чер"
вону калину» та інші, незнайомі мені пісні, які брали за душу.
Пізніше взнала, що це — пісні українських січових стрільців.
У Львові  заїхала до своєї подруги студентських літ Нізі
Підлісецької. Вона поділилася своїми враженнями від свят"
кування Дня злуки у Львові. Народ заполонив усі вулиці,
львів’яни раділи, вітали один одного. Такого піднесення, та"
ких щасливих моментів Львів давно не переживав.

На перше наше зібрання після відзначення Дня злуки
прийшло багато ковельчан. Це вже відбувалося у великому
залі Будинку культури імені Щорса. Люди поступово пере"
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ставали боятися, ставали сміливішими, задавали більше го"
стрих питань. Рух після «живого ланцюга» отримав ще
більшу підтримку серед населення. Надійшло багато нових
заяв про вступ у нашу організацію. У ці дні до нас приєднав"
ся нині покійний Ігор Лучко, який пізніше став одним із
лідерів Ковельської організації Народного руху.

Я ділилася своїми враженнями від поїздки. Говорила
пристрасно, з натхненням. Мені так хотілося свою віру пе"
редати людям, так хотілося, щоб вони нарешті прокинули"
ся і перестали бути рабами. І народ поступово пробуджу"
вався.

Після «ланцюга» ми відчули себе силою. Прийшов час
ще голосніше заявити про себе. Почалися переговори з вла"
дою про проведення передвиборного мітингу. Переговори
проходили важко, треба було йти на взаємні компроміси. І
саме тут виявилася розбіжність у характері й тактиці двох
наших лідерів — Андрія Мостиського і Володимира Осіюка.
Мостиський переконував іти на поступки владі, добиваю"
чись основного, не псувати з нею стосунків через несуттєве.
Осіюк, навпаки, проявляв впертість і не хотів поступатися
принципами. Основний спір стосувався прапорів. Євгена
Поліщука відлякував не так мітинг, як можлива поява на
ньому синьо"жовтих прапорів, які він вважав бандерівсь"
кими. Для нього це було синонімом слова «бандитськими».
Врешті"решт зійшлися на тому, що не буде ніяких прапорів,
виступи будуть з обох сторін по черзі, а мітинг проводити"
муть голова Ковельського міськвиконкому Євген Поліщук і
кандидат у народні депутати Андрій Мостиський.

Ми почали активно готуватися. Оформляли плакати і
транспаранти. На той час у нашій, юридично не зареєстро"
ваній, організації Руху, сформувалося кілька секцій, в тому
числі й екологічна, яку очолювала я. На одному із зібрань,
які пізніше стали називати «віче», зі мною вступив у диску"
сію молодий, енергійний і дуже впертий хлопець Любомир
Кропива. Він вимагав категоричних дій, аж до вимоги за"
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Марія Хотинська виступає на мітингу
11 лютого 1990 року. Зліва від неї — Андрій

Мостиський, справа — Євген Поліщук.

криття крохмального заводу — найбільшого отруювача
Турії. Я не могла з ним погодитись, але оцінила його енергію
й ентузіазм. Незабаром він став моїм першим помічником, а
потім і головою Ковельського осередку Партії зелених. Саме
він допоміг оформити екологічні плакати на мітинг, органі"
зував збір підписів за припинення будівництва Рівненської
АЕС.

ПЕРША ТРІЩИНА

У СТОСУНКАХ З РУХОМ

У список виступаючих на мітингу була включена і я.
Звичайно, дуже хвилювалася, адже це був мій перший
мітинг і перший публічний виступ такого масштабу. Мітинг
відбувся 11 лютого 1990 року під гаслом «Вся влада — ра"
дам!» на стадіоні «Локомотив». Були заповнені всі трибуни і
навіть протилежний бік стадіону. Приїхало багато людей з
району та інших міст, в тому числі й з Луцька. Це було най"
більше зібрання в Ковелі. Синьо"жовті прапори таки з’яви"
лися невідомо звідки. Мені було неприємно, що ми не дотри"

мали свого слова.
Євгена Поліщука
це, звичайно, роз"
гнівило.

В и с т у п и
сприймалися по"
різному. В людей
була алергія на
партійно"номенк"
латурний апарат,
тому промови дея"
ких партійних ке"
рівників навіть за"
с в и с т у в а л и с я .
Симпатії були явно
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на нашому боці. Шквал оплесків викликав виступ Андрія
Мостиського. Оратор він непоганий, та й говорив нові і не"
звичні речі. Я у своєму виступі, окрім екологічних проблем,
зупинилась на передвиборних програмах кандидатів у на"
родні депутати, зокрема інженера"конструктора заводу
«Ковельсільмаш» Гната Марчука. Він єдиний, хто порушу"
вав питання  структурної перебудови економіки, зменшен"
ня частки енергоємної важкої промисловості, збільшення
випуску товарів народного споживання. Відтоді пройшло
багато років, а ці болючі питання гостро стоять і сьогодні, як
першорядна справа нашого виживання. Мене слухали уваж"
но, і після цього мітингу я стала відомою у Ковелі особою.

Однак не все мені сподобалось. Вульгарно і грубо повів
себе Олександр Гудима. У своїй ненависті до Євгена По"
ліщука він вирвав у нього мікрофон і поставив у вину мера
Ковеля відсутність світла в деяких селах району й таке інше.
Я була приголомшена, бо вважала, що наші лідери повинні
демонструвати приклад вихованості, толерантності, куль"
тури. Так з’явилася перша тріщина в моїх стосунках з Ру"
хом.

Після мітингу ми ще більше активізували свою роботу.
Я була довіреною особою Андрія Мостиського. Але, правду
кажучи, не дуже багато зробила як довірена особа. Основну
роботу взяв на себе Адам Поляк. Завдяки своїй наполегли"
вості і настирливості він добивався зустрічей Мостиського
в колективах. І з кожною такою зустріччю росла попу"
лярність Андрія,  а разом з тим — і Руху, який він представ"
ляв. Його програма і молодість — це було щось нове, хви"
лююче і ще вчора заборонене. І не дивно, що люди з охотою
йшли на зустрічі з Андрієм. На «круглих столах» він отри"
мував найбільшу підтримку, а його виступи супроводжу"
валися шквалом оплесків.

Пройдуть роки, і зміниться моє ставлення до Андрія. І
сам він стане іншим, відійшовши, відгородившись від нас.
Але треба віддати йому належне: тоді він зробив неймовір"
не. Звичайно, без підтримки Володимира Осіюка, Адама
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Поляка, нині покійних Ігоря Лучка і Миколи Олексюка та
інших перемоги йому б не бачити. Особливо хочу відзначи"
ти Володимира Осіюка, який завжди всю чорнову роботу
брав на себе, залишаючись при цьому десь у тіні.

«ЗЕЛЕНИЙ СВІТ»

 І ДУХОВНІ ПОШУКИ

21 лютого 1990 року відбулися установчі збори Ко"
вельського осередку «Зеленого світу». Нас  — 14 чоловік.
Головою обрали мене. На цих же зборах намітили план ро"
боти та організацію перших заходів. Ми надіслали пакет
пропозицій Ковельському міськвиконкому щодо поліпшен"
ня екологічного стану в місті. Деякі з них влада врахувала.

Збиралися ми в «живому куточку» магазину «Приро"
да». З нами співпрацювала відповідальний секретар Това"
риства охорони природи Катерина Чабан. Разом з нею по"
чали випускати екологічну газету. Необхідно було оформи"
ти екологічну карту Ковеля, і я шукала художника, який би
це зробив на громадських засадах. Володя Осіюк познайо"
мив мене з Валерієм Гурським, який довгий час працював
художником у Києві. Він взявся намалювати карту безкош"
товно, хоч сам дуже потерпав від нестачі грошей і переби"
вався випадковими заробітками.

Гурський зіграв велику роль у моєму житті, в долі моїх
друзів. На той час майже  всі ми були атеїстами, а Гурський
мав сан священика і проповідував екуменізм, тобто об’єд"
нання християнських релігій. Спочатку я познайомила його
з Аллою Поляковою і Вірою Омелянчук, які цікавились ре"
лігійними питаннями, а пізніше — з сім’єю Селеверстових.
Вони дуже зацікавилися релігійною філософією, і наші до"
машні вечори перетворювалися в своєрідні релігійні про"
повіді. Олега Селеверстова тоді щойно обрали директором
заводу «Ковельсільмаш». Для нього Гурський відкрив но"
вий світ філософії і релігії. Це згодом позначилося на виборі
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життєвого шляху сім’ї Селеверстових. Олег Григорович
став священиком, а його дочка Аня — монахинею. Мені це
було боляче, я втратила найкращих і найдорожчих друзів.
Вони пройшли складний шлях духовних пошуків, доки не
знайшли себе спочатку в стінах Зимненського жіночого мо"
настиря, а потім почали будувати монастир у селі Михнівка
Камінь"Каширського району. Аня стала матушкою Сера"
фимою, довгий час була ігуменею.

Незабаром нам стало тісно в стінах однієї квартири.
Виникла ідея організувати філософський клуб. Заняття у
клубі в приміщенні Будинку вчителя проводив Валерій
Гурський. Він часто запрошував священиків і проповідників
різних конфесій, а одного разу до нас приїхали з Києва криш"
наїти. Після від’їзду Гурського заняття в клубі стала прово"
дити Віра Омелянчук,  яка на той час захоплювалася вчен"
ням Реріхів і біоенергетикою.

Все це було таке нове, таке цікаве, що аж дух перехоп"
лювало. Релігійною філософією захопилася і моя сім’я. В
мене особисто релігійні вчення викликали великий інтерес.
Багато з чим я погоджувалася, а багато чого просто не розу"
міла. Я чомусь залишалася не в ролі учасника, а в ролі спос"
терігача. Видно, така в мене натура. На жаль, до глибини
мого серця жодна з релігій так і не дійшла. Я не стала фана"
тично віруючою людиною, як Селеверстови і Віра Омелян"
чук, але почала більше поважати віру інших, наші ук"
раїнські релігійні обряди, в яких багато краси і символіки. Я,
як і вся наша родина, є прихильниками Української Право"
славної церкви Київського патріархату. Моя мати ходила
в українську Благовіщенську церкву і водила туди мене. В
60"тих роках цю церкву закрили.

 Бог живе в душі у кожного, бо ми є частинкою боже"
ственного. Свідомо чи ні, але ми перед Ним сповідуємося і
підпорядковуємося Йому. Бог — це наша совість і по"
рядність. І до сьогоднішнього дня для мене мірилом релігій"
ності людини є її душевна чистота, порядність, чуйність, доб"
рота, тобто ті якості, які проповідують всі релігії.
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ПЕРЕДВИБОРНЕ ЖИТТЯ

Як представник «зеленого світу», я встановила контак"
ти з санстанцією, отримувала там інформацію про екологіч"
ний стан і робила відповідні позначки на екологічній карті.
Михайло Данилик зробив за моїм проханням кілька знімків
екологічно неблагополучних місць. Люди допомагали мені
безкорисливо, і це  радувало. Ми зробили рейд на очисні спо"
руди міста і крохмального заводу, ознайомилися з ситуа"
цією безпосередньо  на місці. Опублікували критичні статті
в газеті «Прапор Леніна». Пізніше, вже після обрання мене
депутатом міської ради, я зробила депутатські запити.

А ближче до виборів, 17 лютого 1990 року, організацій"
но сформувалася і наша Ковельська організація Руху, яка
на той час нараховувала 13 осередків. Відбулися установчі
збори, було обрано керівні органи. На зборах були присутні
88 членів  із 108.  Головуючий — Андрій Мостиський, секре"
тар — Ольга Калінчук. До порядку денного входили наступні
питання: доповідь, обговорення доповіді, вибори керівних
органів, вибори скарбника. Після вступного слова Андрія
Мостиського слово було надано Мирославу Башинському,
члену Великої Ради Руху, який говорив про підготовку до
виборів.

Далі виступив Володимир Осіюк, який розповів історію
створення і становлення Руху в Україні, на Волині і Ковель"
щині. Виступали також Білінський Петро й Сидорук Іван. В
дебатах виступали Григорій Олійник, Сергій Сільчук, Ген"
надій Сарапін, Петро Кошелюк, Олег Селеверстов, Сергій
Бобрицький та інші.

 Ми стали називатися Ковельською міськрайонною
організацією Народного Руху України. Мені знову випала
честь знаходитися в президії і виступати. Виступ Сергія
Сільчука мене здивував. Він був, в основному, спрямований
проти мене. Як я, мовляв, могла нешанобливо відгукнутися
про Олександра Гудиму? Здається, я вигукнула: «Що ж це
виходить? Хто не з нами, той проти нас? Та це ж сталінсь"
кий принцип!»
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У своєму виступі я постаралася дати оцінку роботі Руху
і  його лідерів. Сказала, якщо Володимир Осіюк був серцем
нашої організації, то Андрій Мостиський — її душею. На це
зал відгукнувся оплесками.

Минув деякий час, і виявилося, що Сергій Сільчук пра"
цює на «органи», до того ж пов’язаний із перепродажем нар"
котиків.  Він відбув покарання у в’язниці, а тоді просто вико"
нував завдання влади — розколоти Рух зсередини, а з мене
зробити ворога.

На зборах  обрали керівні органи — три співголови та
раду уповноважених Руху. Співголовами були обрані Во"
лодимир Осіюк, Андрій Мостиський, Іван Сидорук. Скарб"
ником — Ольга Калінчук.

Після зборів до мене підійшов один із лідерів обласного
проводу Руху Богдан Самохваленко і висловив свою
підтримку моєї позиції. Тому цей інцидент на зборах на мій
настрій майже не вплинув.

Щодо боротьби за депутатський мандат, то тут багато
зусиль докладати не довелося. Населення округу мене доб"
ре знало — я ще рік тому організувала вивезення сміття з
приватного сектора. Свою програму  написала великими
буквами і розклеїла на території округу. В другому турі мала
сильного суперника — одного з керівників протестантської
церкви, молитовний будинок якої знаходився на території
мого округу. Але я перемогла!

У Андрія Мостиського з’явилося багато прихильників.
Один із них — Микола Олексюк (на жаль, вже покійний, мав
хворе серце) — настільки загорівся виборами, що закинув
всі свої справи і, як одержимий, возив на власній машині по
селах Мостиського і агітував за нього. Особливо активізу"
вався він у другому турі виборів, коли до перемоги залиша"
лося так небагато.
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ДЕМОКРАТІЯ ПЕРЕМОГЛА?

Прийшла весна, а з нею — вибори. Безпосереднім конт"
ролем за їх ходом займався Володимир Осіюк. Мої довірені
особи чергували на  виборчій дільниці в школі   6. Вже вве"
чері я знала, що перемогла. Але мене найбільше хвилювали
справи в Андрія Мостиського. Було передчуття свята, і воно
не підвело. Андрій переміг!  Той день став одним з найщас"
ливіших у моєму житті. Депутатами обласної ради були
обрані Адам Поляк, Юрій Музичук, Олег Селеверстов,
Віктор Стрижеус. На жаль, програли вибори Володимир
Осіюк, Петро Кошелюк, Ніна Горик.

У міській раді ми організували демократичний блок. Як
виявилось, у нас знайшлися прихильники серед депутатів,
кандидатури яких висунули трудові колективи. Деякі з них
стали активістами Руху — як, наприклад, Ігор Пащук, Гри"
горій Олійник.

29 березня 1990 року відбулася перша сесія Ковельсь"
кої міської ради. Головою ради на громадських засадах був
обраний Микола Вельма, головою виконкому — Євген По"
ліщук. Жодного з наших депутатів не обрали головою комісії
чи  президії ради. Мене обрали заступником голови комісії з
питань житлово"комунального господарства і екології. Го"
ловою нашої комісії став Олександр Жураківський, секре"
тарем — Анатолій Семенюк, який симпатизував рухівцям.
Він займав керівну посаду, був начальником Ковельських
районних електричних мереж, тому симпатій своїх не афі"
шував.

У травні 1990 року Микола Вельма організував у парку
культури і відпочинку збори із відзначення свята слов’янсь"
кої писемності. Ми з Аллою Поляковою прийшли у виши"
тих сорочках. Ось тоді й запам’ятався своїм полум’яним ви"
ступом Анатолій Семенюк. Я почала захоплюватися його ви"
ступами, віршами, емоційністю. Це так не вписувалося в об"
раз партійно"номенклатурного керівника, що ми почали
вважати його «своїм» і бачили в ньому свого майбутнього
лідера.
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А от з Миколою Вельмою було цікаво працювати.
Скільки було ідей, скільки відбувалося з його ініціативи ціка"
вих заходів, «круглих столів», дискусій і т.д. Він уособлював
в собі толерантного і зваженого керівника. Все активніше
обстоював демократичні ідеї, хоча йому було нелегко зна"
ходити спільну мову з консервативним головою міськвикон"
кому.

Ну, а що стосується організаційних здібностей, то го"
лові виконкому Поліщуку не було рівних. Крім того, він був
хорошим господарником, і в умовах тотального дефіциту
йому доводилося добряче «крутитися». Працюючи все жит"
тя у сфері капітального будівництва, я не могла не оцінити
ділових якостей Євгена Поліщука. Його дуже поважали
підлеглі, які працювали не за страх, а за совість.

Поступово почали змінюватись моя думка про Євгена
Поліщука і  ставлення до нього. Я вважала, що світогляд
людини, її переконання можна змінити, а от суть   — ні. Якщо

1990 рік. Торжества з нагоди відновлення
символічної могили Шевченка в Колодниці.
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людина не має свого внутрішнього стрижня, то рано чи пізно
вона втратить повагу і довіру до себе. Я почала носити По"
ліщуку деякі публікації з «Літературної газети», журналу
«Огонек», «Пам’яток України». Мені хотілося, щоб він зро"
зумів, як безнадійно відстав у політичному житті. Щось вда"
лося зрушити. Євген Іванович став шукати відповіді на ряд
питань, намагався осмислити і змиритися з тими процеса"
ми, що відбувалися в нашій країні.

Не зовсім прості стосунки складалися в мене з Олек"
сандром Жураківським. Ми сприймали його як кар’єриста.
Всі його ініціативи я сприймала з недовір’ям. З часом спра"
цювалися, я оцінила його як непоганого адміністратора. Наші
погляди на ряд питань, які ми опрацьовували на засіданнях
комісії, співпадали.

МИ МАЄМО ПРАВО НА ОСУД

Я захопилася депутатською діяльністю. Мене включа"
ли в роботу різних тимчасових комісій. Особливо багато роз"
голосу наробила «золота справа», пов’язана із розпродажем
ювелірних виробів перед їх переоцінкою. Тепер ми не про"
щали номенклатурі нічого і вимагали відставки заступника
голови Ковельського міськвиконкому Людмили Буховцевої.
І добилися свого. Я в своєму виступі була категорична і жор"
стока. Дивлюсь на цю справу з позицій сьогоднішнього дня.
Не така вже й велика була вина Буховцевої. Те, що пізніше
«творитимуть» наші «демократи»,   є набагато більшою без"
соромністю. Втім, тоді ми вважали, що маємо право на осуд.

На місце Людмили Буховцевої Євген Поліщук запро"
понував кандидатуру директора середньої школи   11
Клімчука Бориса Петровича. Час був не простий, в умовах
тотального дефіциту Борису Клімчуку довелося займати"
ся незвичною для нього роботою — розподілом товарів. Ма"
ючи комунікабельний характер, він умів знайти спільну
мову з нами, демократами, і мав підхід до Євгена Поліщука.
Особливо подружився  з депутатом обласної ради Віктором
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Стрижеусом — демократом за переконаннями і першим
ворогом мафії та всіляких зловживань.

При міській раді створили відділ контролю, який очо"
лив Віктор Стрижеус. Робота зблизила його і Клімчука.
Вони часто засиджувалися допізна, дискутуючи на політичні
теми. Це, очевидно, вплинуло на світогляд Бориса Петро"
вича, який завжди діяв помірковано і розсудливо. З часом
Борис Клімчук викликав симпатію і в мене. Він — один з не"
багатьох, хто зрозумів мене, коли я опинилася в складній
психологічній ситуації, підтримав в ту нелегку для мене го"
дину.

А тим часом не давали спокою виборці. Особливо з мікро"
району Ковель"2. То у них виникла проблема з об’їзною до"
рогою, потім — з каналізаційними стоками, підтопленням
будинків, стихійними сміттєзвалищами. Претензій до вла"
ди було багато, а невирішених проблем ще більше.

СВІЧЕЧКИ НАДІЇ

Наближалися четверті роковини від дня чорнобильсь"
кої катастрофи. З публікацій у пресі, із газети «Зелений світ»
люди все більше дізнавалися правди про ті трагічні дні, про
наслідки радіоактивного випромінювання. Всі тоді букваль"
но хворіли радіофобією. Асоціація «Зелений світ» рекомен"
дувала осередкам на місцях організувати 26 квітня траурні
мітинги і панахиди.

Наш осередок «Зеленого світу» 12 квітня 1990 року по"
дав заявку до міської ради з проханням дозволити провести
26 квітня траурний мітинг. Влада не тільки дозволила мітинг,
а й взяла на себе частину організаційних питань. В мітингу
брали участь депутати міської і обласної рад. Я запросила
також наших поетес Ніну Горик і Віру Омелянчук. І саме їх
зворушливі виступи зачепили серця і створили той непов"
торний настрій єдності, що виникає в людей в трагічні дні.
Затамувавши подих, слухали ми вірші Віри Омелянчук на
Чорнобильську тему. Вже стало сутеніти, і свічечка в руках
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Віри, і її чарівний голос — все зворушувало, викликало з
глибини душі якісь нові відчуття. Пізніше ці її вірші ввійшли
до збірки «Чорний лелека».

На мітингу виступив з проповіддю благочинний Ко"
вельської округи отець Йосип Жаборецький.

В церквах була відправлена панахида. Напередодні я
купила трохи свічок. Але їх, звичайно, не вистачило. Розхо"
дилися з мітингу в темряві із запаленими свічками. І на але"
ях в парку, і на вулицях ще довго миготіли вогники свічок.
Їх світло і ті почуття, які нас охопили,  намагалися нести з
собою якомога довше.

Згодом траурні мітинги та інші заходи 26 квітня стали
традицією. Але жоден з них не викликав такого трепетного
почуття, як той, перший.

У ЦЕНТРІ КОВЕЛЯ —

СИНЬО"ЖОВТИЙ ПРАПОР

У травні 1990 року я взяла відпустку і вирішила поїха"
ти на декілька днів до Києва провідати родичів. Перше, що
зробила в столиці, — поїхала до будинку Верховної Ради,
де проходило постійне пікетування. Я провела кілька годин
з пікетниками. В перервах пленарних засідань виходили
депутати від Руху поговорити з людьми. Влаштовувалися
своєрідні маленькі мітинги. Тоді я вперше зблизька поба"
чила Ларису Скорик, В’ячеслава Чорновола, Левка Лук’я"
ненка.

Київ вирував. Проходили маніфестації, народ вимагав
реформ і реального суверенітету. 16 липня 1990 року Вер"
ховна Рада прийняла Декларацію про державний сувере"
нітет України. Це був перший крок до незалежності. В містах
почали вивішувати на щоглах синьо"жовті прапори. Вирі"
шили вивісити прапор і ми.

Нашим лідерам вдалося добитися дозволу встановити
біля кафе «Казка» щоглу і вивісити прапор. Цю подію при"
урочили до свята козацької слави — 500"річчя Запорозької
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Січі. Виготовленням щогли та її встановленням займалися
Володимир Осіюк, Петро Кошелюк, Ігор Лучко, Григорій
Олійник. На святкування запросили гостей з Червонограда.
Організаційні питання вирішували Микола Вельма, Іван
Сидорук, Володимир Лотоцький та відділ культури міськви"
конкому. Євген Поліщук в цьому участі не брав, бо не міг
змиритися з існуванням синьо"жовтого прапора.

Настав день 19 серпня 1990 року. Після короткого мітин"
гу під звуки гімну «Ще не вмерла Україна» прапор був підня"
тий. Це були незабутні хвилини. Я не могла стримати сліз.
Адже ми до цього йшли цілий рік.

Після підняття прапора  на стадіоні «Локомотив» відбу"
лося чудове свято, глядачами якого були тисячі ковельчан і
гостей міста.

ХРЕСТ НАШОЇ ПАМ’ЯТІ

 Осінь 1990 року запам’яталася партійними з’їздами,
масовими маніфестаціями, голодуванням студентів, відстав"
кою уряду Масола. У жовтні відбувся установчий з’їзд
Партії зелених України, делегатом якого була і я. На базі
«Зеленого світу» ми створили осередок Партії зелених, го"
ловою обрали Любомира Кропиву. В листопаді провели ак"
цію із озеленення міста. На жаль, від дерев, висаджених нами
і після нас на березі річки Турії, нічого не залишилось. Їх
з’їли кози і корови. Висадили ми також дерева в районі Ко"
веля"2, неподалік від очисних споруд.

На базі Української Гельсінської спілки утворилась
Українська Республіканська партія (УРП), головою Ко"
вельської організації був обраний Володимир Осіюк. Осе"
редок Демократичної партії очолив Адам Поляк, а пізніше
— Володимир Лотоцький.

У жовтні 1990 року (після з’їзду) ми взяли участь у
мітингу на центральному столичному стадіоні і в грандіозній
маніфестації.

Наприкінці 1990 року відбулася ще одна хвилююча
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Хрест пам’яті,  споруджений
у грудні 1990 року.

подія: встановлення
Хреста пам’яті розстрі"
ляним у Ковельській
в’язниці і загиблим за
волю України. З  ініціати"
вою виступила Ко"
вельська організація На"
родного Руху, а депута"
ти демократичного бло"
ку — міської і обласної
рад — порушили це пи"
тання на сесії міської
ради. Була гаряча диску"
сія, депутати від ко"
муністів категорично за"
перечували факт масо"
вих розстрілів в’язнів на
початку війни службами
НКВС  у західних при"
кордонних областях. Се"
сія міської ради прийня"
ла рішення про створен"

ня комісії для докладного вивчення подій у Ковелі в червні
1941 року. Було також прийнято рішення про встановлення
в Ковелі пам’ятного знака на вшанування пам’яті жертв
більшовицьких репресій. Нам пропонували встановити цей
знак в якомусь глухому місці, ми ж наполягали на його вста"
новленні в сквері поблизу Меморіалу Слави загиблим у Ве"
ликій Вітчизняній війні.

Члени комісії, до якої ввійшли колишні працівники про"
куратури, заперечували факт розстрілів, посилаючись на
офіційні відповіді з обласного архіву. Однак ще були живі
свідки перепоховання у 1942 році замордованих і розстрі"
ляних в’язнів Ковельської тюрми. Ми ж наполягали на тому,
що розстріли невинних людей мали місце. Серед розстріля"
них, в основному, були патріотично налаштовані молоді
люди, цвіт сільської інтелігенції і свідомих селян, в тому числі
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— і мій рідний дядько Іван Омелянюк. Нашим святим обо"
в’язком було зробити все можливе, щоб достойно увіковіч"
нити пам’ять невинно загиблих людей.  Тому ми вирішили
діяти на свій страх і ризик: встановити Хрест пам’яті в
центрі міста. Григорій Олійник організував виготовлення
Хреста, жінки принесли вишитого рушника, а я прийшла з
портретом свого дядька — молодого хлопця 20 років.

Акцію вирішили провести в кінці грудня 1990 року у
неділю. Напередодні до приміщення ради Руху прийшли
Микола Вельма, Юрій Музичук, Богдан Бачук. Вони спро"
бували вмовити хлопців не йти на конфлікт, бо влада може
застосувати силу. Однак хлопці були непохитні. І серцем я
була з ними, бо була впевнена, що правда — на нашому боці.

Мітинг вирішили не проводити, адже ми не мали дозво"
лу. Відбулася лише панахида. Священика  запросили з Чер"
вонограда, бо з місцевих навряд чи хто погодився б. Кілька
слів мали сказати Адам Поляк і я як родичка загиблого.

І ось ми вирушили процесією до Будинку культури імені
Щорса. На чолі колони несли Хрест у супроводі синьо"жов"
тих прапорів з траурними стрічками.  За ними йшли я з пор"
третом і всі, хто не побоявся кинути виклик владі. Біля Бу"
динку культури нас вже чекали люди. До мене кинулися мої
тітки, рідні сестри дядька Івана. Вони обіймали мене і пла"
кали. То не я, то страшне минуле п’ятдесятирічної давності
наблизилось до них і викликало такі болючі спогади.

Коли надали мені слово, я вийшла з портретом і сказа"
ла:

— Що поганого міг зробити цей хлопець з таким відкри"
тим і чистим обличчям у свої неповні двадцять років? Чому
його без суду і слідства кинули до в’язниці і розстріляли?
Лише за те, що він любив Україну, співав українських пісень
і носив вишиті моєю мамою сорочки?

Люди плакали,  разом з ними і я.
— Їхні душі сьогодні з нами, — продовжувала, — вони

чекають воскресіння своїх імен. І нехай ті чорні сили, що
зібралися, неначе яструби, навколо нас, відступлять перед
пам’яттю тих, хто загинув за Україну!
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І вони відступили. Лише один навіжений кидався на
Хреста, але його відтіснили. Стоїть той Хрест і донині. В пе"
чалі і радості ми йдемо до нього. Кладемо квіти, запалюємо
свічки. Це місце віднині для нас святе. Сьогодні на місці де"
рев’яного Хреста встановлена меморіальна стела, спору"
дженням якої я займалася безпосередньо. Стела побудова"
на за сприяння мого рідного дядька Івана Омелянюка в па"
м’ять розстріляного брата Івана.

Після встановлення Хреста пам’яті я мала дуже гос"
трий конфлікт з Євгеном Поліщуком. Адама Поляка і мене
викликали на засідання виконкому, де я буквально «зірва"
лася». А на сесії Поліщук порушив питання про позбав"
лення мене депутатської недоторканості і притягнення до
відповідальності за несанкціоноване проведення мітингу.
Він, очевидно, хотів зберегти своє обличчя. А мені було
трохи боляче, бо я мала на той час з ним добрі стосунки і
такого удару не чекала.

2007 рік. Відкриття меморіальної стели — Хреста пам’яті.
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Сесія не задовольнила подання Євгена Поліщука, мене
залишили в спокої. Мене розізлила така постановка питан"
ня, і я вирішила самотужки будь"що довести, що розстріли
у Ковельській в’язниці таки були. І почалася моя пошукова
робота. Їздила я по селах Датинь, Синове, Качин, Облапи,
Задиби. Збирала свідчення родичів загиблих. Іноді мене во"
зив Юрій Жерносєков із відділу КДБ. В нього інформації було
набагато більше, і про ті розстріли він, очевидно, знав вже
давно. Я йому вдячна за допомогу — в КДБ також, як і скрізь,
зустрічаються різні люди. Я дізналась багато подробиць з
особистого життя свого дядька, в тому числі і про його пе"
ребування у в’язниці і про очні ставки з його нареченою Ма"
русею Романчук — членом ОУН.

Копії свідчень я передала в прокуратуру і зробила де"
путатський запит. Прокуратура відправила ці документи
до Москви, там вони десь і загубилися. Пізніше ці питання
знову неодноразово порушувала. Багато в цьому відношенні
зробив ентузіаст, юрист за фахом, історик за покликанням
Петро Вільчинський. Йому я передала оригінали свідчень,
а він відповідно їх передав до Луцька в  комісію з підготовки
книжки «Реабілітовані історією». Сьогодні ці історичні події
— розстріли в тюрмах прикордонної зони — незаперечний
факт. У багатьох містах вже здійснені ексгумація і перепо"
ховання останків.

ПЕРЕОЦІНКА ЦІННОСТЕЙ

Весною 1991 року відбулася ще одна визначна подія —
об’єднана сесія трьох обласних рад — Львівської, Івано"
Франківської та Тернопільської. Запрошувались депутати
всіх рівнів із сусідніх областей, в тому числі і з Ковеля. На
сесію поїхали Анатолій Семенюк, Ігор Лучко, Алла Поля"
кова, Адам Поляк, Григорій Олійник, я і ще декілька депу"
татів.

«Галицька ассамблея», як її назвали, проходила у
Львівському оперному театрі. Головуючим був В’ячеслав
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Чорновіл. Серед запрошених з Києва — Іван Плющ. Його
виступ галичани тепло вітали. В перервах можна було пе"
рекусити канапками за вишукано накритими столами, ог"
лянути виставку сувенірів, купити книжок українських
письменників. Нам навіть подарували по Біблії.

Це було свято душі, торжество наших ідей. Панувала
особлива, притаманна старовинному Львову, атмосфера.
Сесія тривала два дні. Хоч наші місця були на «гальорці», та
чути і бачити ми могли все. Ми насолоджувалися кожним
виступом. По закінченні був невеликий концерт, співали
Ніна Матвієнко, Оксана Білозір. В перервах ми з Аллою По"
ляковою милувалися  вишуканими узорами сорочок, в яких
поприходили депутати, здалека спостерігали за жінками з
«Союзу українок», побачили зблизька Антену Пашко, В’я"
чеслава Чорновола. Безпосередня близькість до людей та"
кого високого духовного рівня мимоволі викликала підне"
сення. Ми пишалися, що ми — українці, що ми — сильна
нація, якщо змогли після стількох років неволі відродитися,
як Фенікс з попелу, зберегти свою українську ідентичність.
Ця сесія мала великий вплив на формування моїх національ"
них поглядів. Варто зазначити, що раніше в усіх револю"
ційних подіях, в яких  брала активну участь, основною моєю
метою було утвердження демократичних принципів. Націо"
нальне було десь заховане в глибині душі, його вихолости"
ла радянська система виховання. А тут поступово стало
пробуджуватися. Воно, виявляється, жило в мені, переда"
лося  від батьків. Згадалися батькові гнівні слова, які він ки"
дав нам, своїм дітям, коли ми, повернувшись з Кемерово (так
склалася доля, що відразу ж після закінчення школи ми, три
сестри, одна за одною виїхали в Сибір), починали говорити з
ним російською мовою. Згадалося, як моя, зовсім неграмот"
на мама, постійно просила  почитати їй Шевченка, як води"
ла нас до української церкви. З космополіта, яким я ще не"
давно була, поступово став формуватися національно свідо"
мий громадянин.
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Дорогою назад (нам для поїздки було виділено автобус)
ми сперечалися про майбутній шлях України. Ігор Лучко і
Анатолій Семенюк категорично виступали за негайний вихід
України з Союзу, я ж відстоювала шлях поступового
відокремлення. Я вважала, що ми повинні спочатку пройти
через конфедерацію, бо як спеціаліст в галузі постачання
знала, наскільки переплетені виробничі зв’язки, різкий роз"
рив яких був би дуже болісним. Ми ледве не посварилися,
бо  були дуже запальними і нестримними в своїх емоціях.
Тоді вперше між нами пробігла чорна кішка розбрату.

16 липня 1991 року в Ковелі у Палаці культури і техні"
ки  імені Т.Г.Шевченка органами влади разом з громадськи"
ми організаціями і партіями національного"демократично"
го спрямування відзначено першу річницю прийняття Вер"
ховною Радою Української РСР Декларації про державний
суверенітет України. З доповіддю виступив голова міської
ради і виконкому Євген Поліщук. Треба сказати, що його
промова мала національне спрямування. Поліщук вперше
заявив про підтримку ідеї суверенітету України. Це було
для нього великим прогресом.

Зізнаюсь, до цієї доповіді трохи доклала зусиль і я. Ха"
рактер Євгена Поліщука не відзначався гнучкістю. Публіч"
на заява про підтримку того, що буквально рік тому він ка"
тегорично заперечував, далася йому нелегко. Це була його
перемога над собою, а також мій невеликий успіх.

Звичайно, на Поліщука вплинули загальна обстановка
в країні і частково його поїздка до Німеччини. Там він по"
знайомився з іншим світом і зрозумів, яка прірва відділяє
нас від цивілізованих країн. Збагнув, нарешті, що нам не"
обхідні реформи.

На жаль, мої друзі його не зрозуміли і не підтримали.
Для них він залишався ворогом, а для мене став людиною,
яку я відвойовувала в іншого, ворожого мені світу. Атаки на
Євгена Поліщука продовжувалися, а оскільки я його захи"
щала, то почалися непрямі атаки і на мене. У червні 1991
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року в мене взяла інтерв’ю кореспондентка обласного радіо
для передачі «Жінка і політика». Я зовсім не пам’ятаю, що
тоді говорила, все було сказано експромтом, мене ніхто не
попередив, щоб  заздалегідь підготувалася, а просто ви"
словлювала свої погляди, які  мала саме у той момент відпо"
відно до тодішньої політичної ситуації. Прозвучало це інтер"
в’ю аж через півтора місяця, і, звичайно, втратило свою ак"
туальність і гостроту. Тому деякі «новоспечені» рухівці
сприйняли його в штики. На вічі 21 липня 1991 року Воло"
димир Лотоцький весь свій виступ побудував на цьому
інтерв’ю, перекручуючи його. Виступ, як завжди, був
емоційним, але нелогічним і сумбурним. Незрозуміло, чого
хотіла ця людина — принизити мене, чи просто викрича"
тися?

В мені заговорив боєць. Я відповіла Володимиру Ло"
тоцькому газетною статтею «Роздуми після віча». Демок"
ратія на той час переростала в анархізм, а я з цим змирити"
ся не могла. Перекреслювалося те, за що ми боролися. На
ненависті і крику громадянського демократичного суспіль"
ства не побудувати! Необхідна повсякденна, гнучка, копіт"
ка просвітницька робота, спрямована на зміну психології
мас.

Це було головним лейтмотивом статті. Треба залучати
на свою сторону спеціалістів, господарників, а не відштов"
хувати їх, бо своїх ми не маємо. Разом будувати державу, а
не руйнувати її.

Після цієї статті розпочалася моя полеміка в місцевій
пресі з Анатолієм Семенюком. Він мене звинувачував у ви"
конанні якогось замовлення, що абсолютно не відповідало
дійсності. Я занадто незалежна людина, щоб виконувати
чиєсь замовлення. Між Рухом і мною назрівав розрив. Зате
я знайшла підтримку серед інтелігенції і серед людей, які
мислили тверезо. Мене зупиняли на вулиці майже незна"
йомі  люди і висловлювали  захоплення моєю позицією.
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ДЕМОКРАТИЧНЕ ЛИЦЕМІРСТВО

Минув місяць, і несподіваний поворот подій в державі
ще більше поглибив тріщину між мною і Рухом. На  події
19—24 серпня 1991 року я відгукнулася статтею «Зберегти
свободу», яка була надрукована в газеті «Прапор Леніна»
29 серпня того ж року.

 Мене не охопила ейфорія від несподівано «подарова"
ної» свободи. Десь у підсвідомості народжувалися сумніви:
чи готовий наш народ психологічно до цієї свободи? Чи вис"
тачить у нас терпіння, зваженості та розуміння пережити
труднощі, які неминучі при всяких революційних ситуаці"
ях? Чи не буде саботажу та бездіяльності у виконавчих
структурах влади?

Історія підтвердила, що мої сумніви не були безпідстав"
ними.

Сьогодні важко знайти керівника, який би, користую"
чись недосконалістю законів, не грабував би власне підпри"
ємство і не будував «про запас» особняка. Лицемірство дер"
жавних службовців, підступ і зрада високих посадових осіб
стали  нормою. Як гриби після дощу повиростали цілі квар"
тали багатоповерхових котеджів «нових» українців.

Згадаймо дії багатьох посадовців, їх  «гучні» земельні
та квартирні справи, чисельні порушення етичного, мораль"
ного та фінансового плану. І все це — на фоні «любові» до
України, її народу, «підтримки» демократичних реформ і
незалежності! Що може завдати більше шкоди самій ідеї,
аніж аморальне обличчя її носіїв? І не дивно, що народ сьо"
годні охолонув до Руху, а багато хто хоче повернення вчо"
рашнього, «кращого» дня.

Кращого вчорашнього не буде! Буде краще завтрашнє,
якщо  послідовно його відвойовувати. Якщо оберемо, на"
решті, професійний, державницький, а не корумпований
парламент. Коли будемо голосувати не за «грошових
мішків», а за порядних, професійних, грамотних і чесних
людей. І це — проблеми сьогодення. А тоді, у серпні 1991
року, багатьом з нас все здавалося просто і однозначно. Тре"
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ба усунути комуністів від влади, взяти кермо управління в
свої руки — і все зробиться саме собою.

Ні, не зробилося. Будівництво власної цивілізованої
держави — важкий і складний процес. Невсипущий, хит"
рий чиновник може всіх обійти, за хабарі повернути закон,
«як дишло», підсунути депутатам такі проекти рішень, які
згодом трактуватиме з вигодою для багатих і заможних лю"
дей.  Павло Лазаренко, перебуваючи на посаді Прем’єр"
міністра, використовуючи владні важелі, фактично вкрав у
знедоленого народу мільярди доларів. Це він запровадив
аморальну практику невиплат зарплат і пенсій, надмірним
завищенням цін на енергоносії фактично паралізував еко"
номіку країни.

Я ВИЙШЛА З РУХУ

Повернуся знову до серпня 1991 року. Відбулася бурх"
лива сесія міської ради і мітинг у парку. Багато ненависті і
торжества. Мій виступ на сесії. Я заступилася за керівників
міста, бо знала точно, що вони той заколот у Москві не
підтримували. Відбулося пікетування будинку міської ради
з вимогою відставки виконкому і його голови Євгена По"
ліщука. А потім — голова  подав у відставку сам.

Я це тяжко сприйняла, бо мої зусилля щодо зміни світо"
гляду мера міста пішли нанівець. Це знайшло своє відобра"
ження у статті «Уміймо розпорядитися свободою» і в моєму
виході із членів Руху. А незабаром розпався і осередок
Партії зелених.

На цьому моя громадська робота не закінчилася. Я ак"
тивізувалася як депутат і член виконкому.

Мене хитрощами позбавили депутатського мандата, не
допустили до депутатства у наступних виборах. Конкурен"
том моїм був більш шанований і більш поступливий отець
Петро (Левочко), настоятель Св."Благовіщенської церкви.
Та я не зреклася ні своїх ідей, ні своїх моральних принципів.

 Розпад Руху послабив національно"демократичні сили.
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Активізувалися комуністи, на виборах вони отримали най"
більше голосів, але перемоги не здобули, і свою політику
диктувати не можуть.

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ

В своїх нотатках я була щирою, намагалася передати
події так, як бачила їх тоді. І змальовувала людей такими,
якими вони мені тоді бачилися. Багато з них відійшло від по"
літики. Це — Олег Селеверстов, Петро Кошелюк, Григорій
Олійник. На превеликий жаль, передчасно і раптово пішли
з життя Ігор Лучко і Микола Олексюк  (пізніше  —  Віктор
Стрижеус, Адам Поляк), які так багато зробили для утвер"
дження національної ідеї. В політику прийшли нові люди,
деякі з них ще більш нетерпимі, ніж були ми.

 Січень — лютий 1998 року,
м. Ковель
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                               Газета «Волинь» від 2 жовтня 1999 року.

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

В російському журналі «Огонек» колись я прочитала
зворушливі рядки, які надовго  запам’яталися:

«Випробовування ще попереду. Найважче з них і май

же незвідане — вміння розпорядитися свободою, не захли

нутися б у вирі почуттів. Не забути, що революції спро

можні «пожерти» своїх дітей. Не втратити пильність.
Не озлобити серця. Зберегти мудрість і доброту, які в
остаточному підсумку завжди допомагали вистояти».

Не думала, що однією з політичних «жертв» стану
саме я. Звичайно, я передбачала, що наслідками «революції»
в Україні скористаються, в першу чергу, хитрі, безприн

ципні і проникливі люди. Тому так гаряче відстоювала
людей порядних і ділових, які могли б завоювання демок

ратії повернути для загального добра.

Я публічно виступила на захист голови Ковельського
міськвиконкому Євгена Поліщука та його команди, і за

кликала демократів та комуністів до співпраці (не сьо

годнішніх комуністів
ортодоксів, а колишніх ко

муністів
господарників, кваліфікованих  досвідчених спе

ціалістів). Якщо Андрій Мостиський, Володимир Осіюк
мали мужність у свій час відстоювати національно
де

мократичні ідеї, які перемогли, то втілити ці ідеї в життя
могли тільки всі разом — тодішні демократи з комуністами

господарниками, бо ділові якості, організаторські
здібності та досвід разом з ідеями не передаються.

У відповідь на мою позицію, заявлену в газеті «Вісті
Ковельщини», з’явилось дві критичні статті — «Під яким
прапором?» Леоніда Ніколаєва та «Подивіться навкруги»
Ганни Гнатюк. Мені сьогодні щиро шкода пані Ганну, яка
також стала жертвою довірливості, тільки набагато

РОЗДІЛ 2

ДОРОГА ДО ПРОЗРІННЯ
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пізніше, ніж я. Прозріння рано чи пізно настає, але нам від
того не легше, бо час упущений, а віра втрачена.

Що ж трапилося в 1992 — 1994 роках із нашою краї

ною і зі мною зокрема? Я б назвала цей період  «часом втра

чених можливостей». Про це і хочу розповісти.

ЯК НОВОМУ МЕРУ

ДЕПУТАТИ РОЗВ’ЯЗАЛИ РУКИ

Я вийшла з Руху, Євген Поліщук пішов у відставку. А
головою Ковельської міської ради та її виконкому обрали
Анатолія Семенюка. Як не дивно, саме його рекомендував
Поліщук. Чому? Бо вважав Семенюка єдиним господарни"
ком серед демократів. За пана Анатолія голосувала і я, не"
зважаючи на нашу полеміку в пресі.

З партіями я тоді практично не контактувала, через що,
напевно, відчувала себе самотньою. На мене насувалася деп"
ресія. Потрібно було себе зайняти чимось новим. Директор
заводу «Ковельсільмаш», мій близький друг і соратник,
Олег Селеверстов вже давно пропонував мені повернутися
на завод, мотивуючи це тим, що від  найбільшого в Ковелі
заводу в міськвиконкомі не було жодного представника (чле"
ном виконкому я була з травня 1991 року). Хоч моє ставлен"
ня до Євгена Поліщука Селеверстов не схвалював, друзями
ми з ним все таки залишалися.

З січня 1992 року я знову стала працювати у відділі ка"
пітального будівництва акціонерного товариства «Ковель"
сільмаш» під керівництвом Олександра Балака, з яким ра"
ніше трохи конфліктувала. На цей раз обійшлося без
конфліктів.

З головою поринула в роботу, не забуваючи і про свої
депутатські обов’язки.

Не сприйнявши стилю роботи Анатолія Семенюка,
звільнився з посади першого заступника Юрій Куц. На його
місце Семенюк запропонував Миколу Фесика, який нічим
особливим з"поміж інших не вирізнявся. Міська рада за ньо"
го проголосувала, так би мовити, механічно. Новий мер міста
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мав право формувати собі команду на власний розсуд. Один
лише Юрій Музичук, депутат обласної ради, висловився
проти кандидатури Миколи Фесика. А незабаром головою
обласної ради було обрано Бориса Клімчука, і тому посада
другого заступника голови міськвиконкому тривалий час
залишалась вакантною. Звільнилися  деякі завідуючі відділа"
ми, також не сприйнявши стилю роботи Семенюка. Пішли
хороші, досвідчені спеціалісти. Нова команда, яку пізніше
сформував Анатолій Семенюк, була набагато слабшою по"
рівняно з командою Євгена Поліщука. І численні порушення
законодавства, допущені нею, довго обговорювалися як у
місцевих, так і в обласних засобах масової інформації.

В пресі тоді багато говорилося про те, що на зміну ра"
дянським кишеньковим радам мають прийти муніципалі"
тети або мерії. Закону про місцеве самоврядування ще не
було. Сесійні засідання, які проводились у Ковелі після серп"
невих подій 1991 року, носили чисто декларативний харак"
тер. Прийняті рішення сесії нікого ні до чого не зобов’язува"
ли і не виконувалися. Аби прискорити процес зміни харак"
теру влади, демократичний блок Ковельської міської ради
за прикладом деяких інших регіонів вирішив ініціювати про"
цес саморозпуску ради. Ось тут би першому Президенту
України Леоніду Кравчуку виявити ініціативу — розпус"
тити стару прокомуністичну Верховну Раду та призначити
нові вибори! Тоді ще можна було демократичним силам за"
воювати більшість у Верховній Раді і швидко та ефективно
провести демократичні й економічні реформи. Але, очевид"
но, Леонід Кравчук як політик на той час до такого вчинку
ще не дозрів. Тупцювання на місці призвело до пограбуван"
ня держави корумпованими бізнесовими структурами, що і
спричинило глибоку економічну кризу в Україні.

Саморозпуск місцевої ради нічого не вирішував без
прийняття відповідних законів. Ну, а в м. Ковелі  самороз"
пуск просто не відбувся — не набралося відповідної кількості
депутатів, які б бажали зняти з себе депутатські повнова"
ження.

 Прорахувавши можливі наслідки втрати противаги
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всевладдю, я відмовилась знімати з себе депутатські повно"
важення і закликала депутатів демократичного блоку сха"
менутися і не робити дурниць. На жаль, до мене не прислу"
халися. Найактивніша частина депутатського корпусу са"
моусунулася і втратила важелі впливу на голову ради.

Повноваження склали Микола Вельма, Ігор Пащук,
Ігор Лучко, Григорій Олійник, Геннадій Чапек та інші — всьо"
го 14 депутатів. В Анатолія Семенюка тепер були розв’я"
зані руки, і деякі його рішення почали нас просто шокувати.

СКАНДАЛИ НАВКОЛО ЗЕМЕЛЬНИХ

ДІЛЯНОК І КВАРТИР

Першою ластівкою стала неприємна історія із виділен"
ням земельної ділянки по вулиці Київській новоявленому
бізнесмену та комерційному директору заводу кормових
добавок Віктору Стельмаху. В серпні 1992 року до мене в
сльозах звернулися старі жінки, які проживали в комуналь"
них квартирах по вул. Олеся Курбаса. Вони попросили до"
помогти їм відстояти перед міською владою мізерні клапті
городу (по одній сотці), якими вони користувалися вже ба"
гато років і на які тепер пред’явив права Віктор Стельмах
як забудовник. Він доводив, що ця земля виділена йому під
будівництво особняка і що він за неї вже заплатив.

Я звернулася до головного архітектора міста Олексан"
дра Ключука за роз’ясненнями. Мене цікавило, чи береться
плата за виділення земельних ділянок під будівництво і на
якій підставі позачергово була виділена  ділянка Стельма"
ху на землях, які не планувалися під забудову, бо там були
пливун і болото. Він пояснив, що поки що ділянки під забу"
дову виділяються безкоштовно, і послав мене до земельно"
го відділу.

Будівництво особняка планувалося в  незручному місці,
воно закривало огляд дуже вузької дороги з одностороннім
рухом, єдиної, що вела до молитовного будинку.

За моїм депутатським запитом  створили депутатську
комісію. Депутати підняли рішення виконкому за декілька
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місяців. Виявилося, що рішенням виконкому від 30 липня
1992 року було скасовано попереднє  від 15 грудня 1988 року,
яке забороняло виділення земельних ділянок в районі Ко"
веля"1. Заборона виділення земельних ділянок в центрі
міста дозволяла попередньому голові міськвиконкому Євге"
ну Поліщуку проводити планомірну забудову Ковеля, до"
тримуючись екологічних вимог. Це також давало підставу
відмовляти друзям у виділенні ласих шматків землі в центрі
міста.

 Новому керівництву це рішення заважало розпоря"
джатися землею на свій розсуд, тому воно й було скасоване.
Хто ж був ініціатором скасування цього рішення? Мер міста?
Завідуюча земельним відділом міськвиконкому Тетяна Чи"
рук? Це залишилось загадкою і по цей день. Ясно одне —
таке рішення було, наче джин, випущений із пляшки. Воно
породило цілий ряд зловживань, конфліктних ситуацій, сва"
вільне захоплення землі розбагатілими на спиртових спе"
куляціях ділками, судову тяганину і постійні пікети простих
людей біля стін міської ради з вимогами повернути їм землю
і садки, за якими вони все життя доглядали.

За результатами роботи комісії рішення міськвиконко"
му про виділення земельної ділянки Віктору Стельмаху ска"
сували. Не знала я, що це була лише перша «квіточка». Про"
довженням вул. Київської був лужок — заплава річки Турії
(весною її затоплювала вода). На цьому лужку ми гралися в
дитинстві, потім його частково почали осушувати і викори"
стовувати під городи. Через те, що він був розташований
близько від центру міста та комунальних мереж, апетити
на нього в різного роду ділків були великі.

Забігаючи наперед, скажу, що після того, як Анатолію
Семенюку вдалося політично нейтралізувати мене і Вікто"
ра Стрижеуса, відразу було переглянуто план генеральної
забудови м. Ковеля. Отже, лужок, який назвали 22"им квар"
талом, передали під забудову нібито організаціям, а фак"
тично — окремим особам, наближеним до міського керів"
ництва. А 22"ий квартал нікому щастя не приніс. Його забу"
довників чомусь супроводжували сімейні трагедії та судові
справи. Очевидно, людські сльози та прокляття жителів
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вулиці Брестської, у яких вирубали садки і відібрали горо"
ди, мають якусь магічну дію.

Мною було виявлено фальсифікацію документів щодо
розподілу квартир. Про це я заявила на черговому сесійно"
му засіданні міської ради. Мене підтримав голова постійної
депутатської комісії Олександр Жураківський. На нашу ви"
могу  була створена спеціальна депутатська комісія із пе"
ревірки окремих напрямків роботи житлового і земельного
відділів міськвиконкому. Окрім мене й Жураківського, до
складу комісії ввійшли депутати міської ради Ольга Созонік,
Марія Федчик, завідуючий відділом контролю при міській
раді, депутат обласної ради Віктор Стрижеус. Результати
перевірки були опубліковані в газеті «Вісті Ковельщини».
Комісія виявила грубі порушення житлового законодавства,
фальсифікацію документів, підміну рішень міськвиконкому,
а також повну анархію у виділенні земельних ділянок.

На засіданні виконкому, яке відбулося 16 жовтня 1992
року, мер Ковеля Анатолій Семенюк виступив із різкою кри"
тикою відповідних служб за допущені помилки. Завідуючий
відділом контролю при міській раді Віктор Стрижеус озна"
йомив присутніх з результатами роботи депутатської комісії.
На прохання депутатів і за дорученням голови обласної ради
конфліктну ситуацію вивчала консультант з питань право"
вої роботи секретаріату обласної ради Тетяна Шергіна.

Картина постала неприваблива. По"перше, в земель"
ному відділі не було розроблено положення щодо обов’язків
працівників та ведення діловодства. По"друге, не  запрова"
джено черговості на виділення земельних ділянок, зовсім за"
були про пільговиків. Такою ось ситуацією і скористалися
окремі працівники апарату міськвиконкому та їх родичі, які
поза чергою отримували кращі земельні ділянки. Виявлено
було також грубі порушення  житлового законодавства. Не
працювала громадська комісія з житлових питань.

Перший заступник голови міськвиконкому Микола
Фесик визнав свої помилки і подав заяву про свою відстав"
ку. Розкаювалась і юрисконсульт міськвиконкому Ніна Дем"
чук, яка сказала: «Я підписувала документи, не перевіряю"
чи, а заступник голови робив це, не знаючи суті справи».
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Виконком задовольнив заяву першого заступника го"
лови міськвиконкому Миколи Фесика. Вирішено було та"
кож звільнити з посади завідуючу відділом по земельних
ресурсах і земельній реформі Тетяну Чирук як таку, що «не
забезпечила дорученої ділянки роботи». Однак з цим рішен"
ням Тетяна Миколаївна не погодилась, і через деякий час
суд поновив її на попередній посаді.

Після цих подій з ініціативи міськрайонної організації
НРУ відбувся бурхливий мітинг  під гаслом: «За справед"
ливе вирішення соціальних питань». Напередодні мітингу
до мене підійшла Тетяна Чирук, щоб сказати кілька слів віч"
на"віч. Вона дала мені зрозуміти, що є лише виконавцем і що
за всіма цими історіями із земельними ділянками стоїть
хтось «вище». Хто ж саме? Про це вона не сказала. Мабуть,
через  розмову із Тетяною Чирук мій виступ не був огуль"
ною критикою. Олександр Жураківський першим запропо"
нував Анатолію Семенюку піти у відставку. Редактор
«Вістей Ковельщини» Микола Вельма також засудив по"
милки, які допустила виконавча влада, але висловився проти
відставки Семенюка.

— Даймо йому змогу зробити правильні висновки, щоб
не допустити кричущих недоліків, — сказав на мітингу Ми"
кола Григорович. — В тому разі, якщо голова цих висновків
не зробить, я буду першим, хто  голосуватиме проти нього.

ПРИСТРАСТІ НАВКОЛО ПАЛАЦУ

КУЛЬТУРИ І ТЕХНІКИ ім. Т. ШЕВЧЕНКА

Осінь 1992 року. В Ковельському міськвиконкомі — кри"
за влади. Немає двох заступників. Анатолію Семенюку по"
трібно  терміново приймати рішення і брати заступником
когось із демократичного блоку. Посаду другого заступника
запропонували мені. Пізніше Анатолій Семенюк зізнався, що
мене рекомендував голова Ковельської міської організації
НРУ Ігор Лучко. Отже, мій демарш з виходом із Руху був
прощений.
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Але згоду я дала не одразу. Було трохи страшно, бо не
мала потрібного досвіду. Втім, хотілося себе випробувати
на такій відповідальній посаді. Інколи людина і не здогадуєть"
ся, які вона має потенційні можливості. Я вірила тільки в
одне — що швидко розберуся в будь"якій ситуації, оскільки
маю аналітичне мислення і хорошу інтуїцію. Та й робота у
відділі капітального будівництва — унікальна школа вихо"
вання організаційних якостей.

Дати згоду на цю посаду мене спонукала і ситуація, яка
склалася в акціонерному товаристві «Ковельсільмаш». Пре"
зидент АТ «Ковельсільмаш» був моїм близьким другом. В
свій час нас об’єднали демократичні переконання і прагнен"
ня бачити наше суспільство кращим. Тепер через його за"
вантаженість на роботі ми  вже не могли так багато і часто
спілкуватися, як раніше. А колись і вихідні, і свята прово"
дили разом. Тепер спільних тем ставало все менше. Сім’я
Селеверстових все більше цікавилася релігією, і їм хотіло"
ся, щоб і моя родина розділяла це захоплення. Однак я не
можу так фанатично вірити якійсь одній конфесії, а Селе"
верстови потрапили під сильний вплив Православної Цер"
кви Московського патріархату. Це так не поєднувалося з їх
попередніми поглядами і переконаннями, та й  з моїми уяв"
леннями про патріотизм. Я глибоко переконана, що в Ук"
раїні повинна бути одна помісна Українська Православна
Церква українського підпорядкування, а всякі теорії про ка"
нонічність  є одним з засобів політичного впливу Росії в Ук"
раїні.

Олег Григорович часто їздив в Зимненський монастир і
навіть одного разу вмовив мене також туди поїхати. В нього
з’явилися нові друзі, які поділяли його релігійні погляди. На
керівні посади він часом ставив якихось дивних осіб. Один
поважний на заводі економіст дуже полюбляв після роботи
спілкуватися з Олегом Григоровичем, а за спиною в нього
прокручував афери. Пізніше колектив підприємства поста"
вить це у вину Селеверстову, хоч він про ті афери нічого не
знав.

Великий резонанс викликала історія із призначенням
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Тамари Рибачук виконуючою обов’язки директора Палацу
культури і техніки імені Тараса Шевченка. Прояви дикта"
торства у Тамари Степанівни  аж ніяк не сприяли творчому
настрою в колективі. Там взагалі був повний застій. І коли
виникло питання щодо скорочення кадрів, то під скорочен"
ня були запропоновані обдаровані, але не угодні керівнику
люди. Я випадково дізналася про конфліктну ситуацію в ко"
лективі Палацу культури і втрутилася, бо не могла змири"
тися з тим, що мій друг так сліпо довіряє випадковій людині
тільки тому, що вона разом з ним ходить до церкви.

Під моїм тиском Олег Селеверстов призначив у своєму
кабінеті зустріч із працівниками Палацу культури і техніки
ім. Т. Шевченка. На зустріч було запрошено і мене. Діалог
нічого не дав, а нас із Селеверстовим надовго посварив.
Зустріч цю Олег Григорович характеризував як суд, а вис"
туп майбутнього директора палацу культури Олега Кор"
нелюка — перегрупуванням сил.

У мене склалось враження, що я розмовляла із запро"
грамованим роботом, а не з Олегом Селеверстовим. Я була
вражена його впертістю, абсолютним несприйняттям аргу"
ментів іншої сторони, нелогічністю висновків.  Покинула
зустріч і довго плакала в своєму кабінеті. Наступного дня
написала в заводську багатотиражку «Робітниче слово»
статтю під назвою «Поступив, як більшовик», яку газета
надрукувала 29 липня 1992 року. Це був кінець нашої з Се"
леверстовим дружби, яка тривала п’ять років.

Цієї дружби не вистачає мені й сьогодні. Роки спілку"
вання з людиною такого могутнього інтелекту і душевної
чистоти я розцінюю як найщасливіші в моєму житті. Поруч
із Селеверстовим я  зростала як особистість, завжди відчу"
вала його підтримку. Ми були однодумці, наші погляди май"
же на все співпадали, а в спілкуванні ми доповнювали і зба"
гачували одне одного. Це таке щастя, коли тебе розуміють!
І коли зникло основне, що нас поєднувало — взаєморозумін"
ня, наші стосунки зазнали краху. Олег Григорович дуже
змінився, навіть зовні. Нині священик отець Олег — цілком
інша людина, він тепер живе  в іншому світі. Ми іноді бачи"
лись, говорили на релігійні теми (інші теми його зовсім не
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цікавили), сперечались. Задоволення від такого спілкуван"
ня не було, бо втрачено найголовніше — спорідненість душ.
Отець Олег викреслив все з свого минулого, все, що любив,
чим захоплювався. Він шкодує, що в свій час займався пол"
ітикою, що своєю діяльністю сприяв розпаду Союзу. А я на"
впаки — цим пишаюся.

ПЕРШІ КРОКИ І ПЕРШІ ВИПРОБУВАННЯ

НА ВИСОКІЙ ПОСАДІ

У виконком я йшла з бажанням допомогти меру міста
Анатолію Семенюку, застерегти його від можливих поми"
лок. А ще мені хотілося довести, що не все купується і про"
дається. На перших порах так ніби й було. Новий колектив
зустрів мене добре. Осягнути ази виконкомівської кухні  до"
помагали всі. Найбільше — заступник голови  по раді Сергій
Шульган, керуюча справами, а нині покійна Тетяна Сахнюк,
завідуюча загальним відділом Надія Кончаківська, завідую"
чий відділом контролю Віктор Стрижеус. Особливо хочу
відзначити допомогу Віктора Степановича, який був депу"
татом обласної ради і підтримував тісні контакти з моїм по"
передником — Борисом Клімчуком, а тому знав специфіку
моєї роботи, давав багато порад і консультацій.

На розкачку часу не давали екстремальні ситуації, які
постійно виникали. У Ковелі назрівала критична ситуація
із реалізацією цукру і масла за талонами. Багато людей не
змогли через великі черги отоварити цукор за  талонами
2"го і 3"го кварталів, хоч фонди були майже вичерпані. На
другий день  роботи до мого кабінету вишикувалася вели"
чезна черга людей, які мали неотоварені талони, оскільки
завідуючого торговим відділом Анатолій Семенюк звільнив
на другий же день моєї роботи. Щоб не допустити масової
скупки  цукру «лівими талонами», я дала вказівку торгово"
му відділу брати на облік людей з неотовареними талонами
на цукор і видавати їм цукор суворо за списком в одному з
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магазинів міста. Таким чином, ситуація ставала контрольо"
ваною. Стало ясно, що система талонів себе вичерпала, бо
породжувала багато зловживань. Необхідно було вводити
нові списки і закріпляти людей за магазинами. Так практи"
кувалося у великих містах України.

У виконкомі мою ідею зі списками майже ніхто не підтри"
мав. А тим часом черги людей з ранку до вечора просто ви"
бивали з робочої колії. До мене йшли люди з будь"якими
питаннями. Першого заступника голови міськвиконкому не
було, а відвідувачам здавалось, що нова людина в «білому»
будинку зможе подати їм хоч якусь надію. Допомогти я не
могла, але вислухати мусила, а це забирало час.

Мені допомагав завідуючий відділом соціального роз"
витку і підприємництва міськвиконкому Михайло Фурман.
Треба віддати йому належне. Він володів корисною інфор"
мацією, добре знав закони. Робота його відділу була чітко
відпрацьована. Михайло Фурман мав великий вплив на
Анатолія Семенюка, тому що був обізнаний з усіма тонко"
щами з питань оренди і підприємництва. Я не раз ходила до
нього на консультації, брала законодавчі акти читати додо"
му, а зранку знову йшла  на консультацію. Його інтелекту"
альними послугами користувався і голова міськвиконкому
Анатолій Семенюк.  Власне, Михайло Фурман був у Семе"
нюка першим порадником. Я дуже здивувалась, коли через
деякий час Семенюк звільнив його як пенсіонера. (Коли я
писала ці рядки, Михайло Фурман був живий і плодотвор"
но працював на ТЦК. Коли мої мемуари були опубліковані в
газеті «Волинь», Михайла Абрамовича вже не стало. Вічна
йому пам’ять!)

І як не прикро, дуже скоро довелося мені з ними обома
— і з Семенюком і з Фурманом — вступити у конфлікт. Спра"
ва в тому, що влітку 1992 року вони «провели» на засіданні
виконкому рішення, згідно з яким всі майнові питання, по"
в’язані із орендою і приватизацією комунальної власності
міста, покладалися на заступників голови міськвиконкому.
Це була дуже серйозна і відповідальна ділянка роботи, яка
вимагала фахових  знань і багато часу. Виконувати її, як
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один із багаточисельних обов’язків я просто не мала фізич"
ної можливості. Тим більше, що Законом було передбачено
створення фонду комунального майна, тобто спеціального
відділу міськвиконкому.

Такий відділ згодом створили, і його працівники ще доб"
рий рік  «розкачувалися», доки не почали по"справжньому
працювати. А від мене вимагали негайної віддачі. І це в той
час, коли всі мої думки були зайняті торгівлею і клятим де"
фіцитом. Я категорично заявила Анатолію Семенюку і Ми"
хайлу Фурману про свою незгоду і поставила ультиматум:
якщо вони не змінять свого рішення, то я подам заяву на
звільнення. В січні 1993 року це рішення заставила  змінити
обласна рада.

Питаннями культури, охорони здоров’я і освіти  майже
не займалася, хоч їх і опікала. Весь мій час поглинали тор"
говельні заклади, ринки, побутове обслуговування, гро"
мадське харчування і соціальне забезпечення, бо це були
найбільш болючі питання. Питаннями освіти допомагав зай"
матися Сергій Шульган, а культурою відали Валентина
Шафета і Людмила Поліщук. Всі вони були добрими фахів"
цями своєї справи, і в моєму  втручанні просто не мали по"
треби.

Добрі стосунки склалися із керівниками підприємств
роздрібної торгівлі. Ставши самостійними, вони також відчу"
вали себе трохи невпевнено. Ми вчилися разом. Організо"
вували семінари, зустрічі бухгалтерів із податківцями, юри"
стами та іншими спеціалістами. Знаючи, що я особливо опі"
кувалася малозахищеними верствами населення, керівни"
ки підприємств роздрібної торгівлі пропонували для бідних
товари за низькими цінами. Лютувала інфляція, ціни росли
мало не щодня. Директор орендного торгово"виробничого
підприємства Ганна Калитюк зуміла завезти до Ковеля ве"
лику партію дешевого взуття і запропонувала розподілити
його між багатодітними сім’ями.  Директор  підприємства
роздрібної торгівлі   22 Валентина Максічко запропонува"
ла за низькими цінами олію і крупи для малозабезпечених.
Були й інші пропозиції, всього не пригадаєш.
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Сьогодні майже всі магазини приватизовані, і справи у
них йдуть не блискуче. Ринок і «човники» їх потіснили. Сти"
хійна торгівля тоді ще тільки зароджувалася, і я ставилася
до неї негативно. Ще не простоювали в місті підприємства,
не затримувалася виплата зарплат і пенсій, не було прихо"
ваного безробіття. Людей на базар тоді штовхали не безна"
дія і голод, а прагнення додаткового заробітку.

Щодня в мене накопичувалося багато питань, які я сама
не наважувалася вирішувати. З головою міськвиконкому
Анатолієм Семенюком в робочий час порадитися було про"
сто неможливо, бо в нього постійно були люди, або його не
було. Я взяла за звичку приходити за 15"20 хв. до початку
робочого дня. Тоді, власне, приходив і Семенюк. Саме в ці
хвилини я встигала обговорити з ним поточні питання. Зго"
дом до нас приєдналися заступник по раді Сергій Шульган і
керуюча справами Тетяна Сахнюк, пізніше — перший зас"
тупник Пилип Турчин. Так була започаткована традиція
кількахвилинних ранкових нарад.

Міськвиконком встановив плату за право на встанов"
лення кіосків в залежності від місця їх розташування. Реак"
ція була бурхливою. Хлопці бігали від голови міськвикон"
кому Анатолія Семенюка до головного архітектора Олек"
сандра Ключука, а від нього — до мене. Нарешті ми їх всіх
зібрали. Я чітко висловила умови місцевої влади, а коли при"
ватники знову пробували влаштувати гамір, то заявила, що
виконком свого рішення не змінить. А їх право вибирати —
встановлювати кіоск чи ні та де його встановлювати. Більш
престижне місце коштувало дорожче. На цьому пристрасті
вляглися.  На позабюджетний рахунок почали надходити
гроші, а мене за непоступливість дехто став називати «за"
лізною» леді. Я сподівалася, що гроші з позабюджетного ра"
хунку вдасться спрямувати на допомогу малозахищеним
сім’ям. Однак не так сталося, як гадалося.

Багато неприємностей нам завдавав новозбудований
ринок по вулиці Грушевського. Розташований він був на
околиці міста, де незатишно й холодно. Люди торгувати там
не хотіли. У міськвиконком і в місцеву газету йшли колек"
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тивні листи з вимогою дозволити торгувати на привокзаль"
ному ринку та на ринку по вул. Брестській. Справді, місце
для нового ринку було обрано невдало. Міськвиконком док"
ладав зусиль, щоб ринок на вул. Грушевського довести до
ладу, але через рік — два  економічна стихія перемогла, і
ринок знову «переїхав» на вул Брестську. Тепер маємо го"
ловний біль від скупчення  автотранспорту  навколо базару.
Проїжджу частину вулиці Київської міська влада присто"
сувала під платну автостоянку, що створило проблеми руху
по цій вулиці. Забудовники 22"го кварталу постійно возять
будівельні матеріали для своїх котеджів, і, не маючи змоги
проїхати по вул. Київській, спрямовують свій автотранс"
порт на вузьку, порохняву і з вибоїнами вул. Івана Губи, де
проживаю і я. Тепер страждають мешканці вулиць Київсь"
кої, Брестської, Івана Губи. Іноді здається, що наші будинки
розлетяться від постійного двигтіння важковозів під наши"
ми вікнами.

Мали ми також неприємності із будинком, який рішен"
ням міськвиконкому  передали асоціації «Особлива дити"
на». Президентом асоціації була Тамара Аксентюк. Буди"
нок вимагав капітального ремонту, і доки асоціація збирала
гроші та заготовляла будівельні матеріали, будинок нищи"
ли та розкрадали. Обурені жителі прилеглих вулиць напи"
сали в міськвиконком колективного листа. Розбиратися в
ситуації довелося мені. Я дійшла висновку, що асоціація
«Особлива дитина» не може своїми силами відремонтувати
будинок. Їм необхідно було надати нове приміщення, при"
датне для користування. З цим ніяк не погоджувалася Та"
мара Аксентюк, яка мріяла там самотужки створити реабі"
літаційний центр, що також було не під силу громадській
організації. Але цій мрії судилося здійснитися. Реабіліта"
ційний центр таки було створено на базі дитячого садочка.
Там працюють професіонали, багато уваги дітям"інвалідам
приділяє і міська влада.

Щось незрозуміле почалося коїтися із орендою при"
міщень, які надавалися бізнесменам. В свій час створили у
Ковелі комісію з питань оренди та комерціалізації
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підприємств комунальної власності. Подив і обурення
рухівців та громадських організацій  Ковеля викликало од"
ноособове рішення Анатолія Семенюка про передачу час"
тини будівлі ще царської аптеки підприємцю Миколі Моро"
зу. Адже там мав бути музей! Микола Мороз дуже опера"
тивно відремонтував кілька кімнат, зробив із одного вікна
двері і облаштував магазин. Сьогодні тут — кафе «Шанс». А
відповідь громадськості за дії влади довелося давати мені.

Щоб хоч якось згладити цей конфлікт, Віктор Стриже"
ус запропонував трохи «притиснути»  Миколу Мороза і
примусити його розщедритися для одиноких і малозабез"
печених громадян. Так що під Новий рік Мороз розвозив
пенсіонерам подарунки, а ми мусили змиритися із фактом
такої оренди. Цей випадок, а також неприємні історії із зе"
мельними ділянками і квартирами спонукали багатьох із
тих, хто підтримував Семенюка раніше, подивитися тепер
на нього іншими очима.

РОБОТІ НЕ ЗАВАДИВ НАВІТЬ ГІПС

Наближався Новий 1993 рік, а справа із списками на
відпуск населенню міста продуктів першої необхідності не
просувалася. Списки жителів знаходились в ЖЕКах. Я зо"
бов’язала керівників ЖЕКів принести в торговий відділ всі
книжки, за якими видавалися талони. Але в них важко було
розібратися. Більш"менш акуратно були оформлені списки
в дистанції цивільних споруд. Але виявилося, що залізнич"
ники «підсунули» мені списки п’ятирічної давнини, а потім
вони ж мали багато проблем із їх уточненням.

А з приватним сектором розібратися було ще важче.
Для уточнення списків залучили учнів шкіл. Це було помил"
кове рішення. Там і дорослому важко було дійти толку.

Для друкування списків Тетяна Сахнюк запросила одну
пенсіонерку. Однак за кілька днів до Нового року пенсіонер"
ка покинула цю роботу, очевидно, вважаючи її непотрібною.
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Пізніше я вияснила, що їй були оплачені всі дні до Нового
року.

Мій кабінет знаходився на третьому поверсі Будинку
рад, а торговий відділ — на першому. Не додзвонившись, я
часто сама бігла у відділ, щоб віддати якесь розпорядження.
Оця моя біганина закінчилась для мене нещасним випадком.
22 грудня 1992 року випав перший сніг. У вестибюлі і на схо"
дах було мокро. Я посковзнулась, впала — і виявилось, що у
мене перелом правої гомілки. Гіпс на цілий місяць. При"
йшовши трохи до тями, я зрозуміла, що то доля дала мені
шанс довести затію із списками до завершення.

Мій власний дім на кілька тижнів перетворився в робо"
чий кабінет. Друкарську машинку, папір і кальку привезли
з міськвиконкому. На допомогу прийшла  свекруха — Гали"
на Францівна Грицюк, людина рідкісної працьовитості,
скромності і безкорисливості. Вдень, лежачи, я працювала
над списками, переписуючи і групуючи будинки. Ввечері
Галина Францівна йшла додому, а я друкувала до пізньої
ночі. Мусила встигнути  підготувати списки до отримання
фондів на основні продукти харчування, тому себе не шко"
дувала, хоч було важко сидіти — наливалася нога.

Розбираючись із списками, я зрозуміла, як ЖЕКи умуд"
рялися мати зайві талони. Рахунок за непрозвітовані тало"
ни йшов на тисячі. Пізніше я це питання винесла на засідан"
ня міськвиконкому, а результати звірки передала для опуб"
лікування в газеті  «Вісті Ковельщини».

У міськвиконкомі вирішили, що із списками нічого не
вийде і вже думали замовляти талони. «Тільки через мій
труп!» — заявила я,  бо таки встигла підготувати списки,
частину списків надрукували ЖЕКи. Крім списків, я проду"
мала інструкцію для продавців і надрукувала її. Про всі ню"
анси нововведень  повідомила ковельчанам через радіо і те"
лебачення.

22 січня 1993 р. з ноги  зняли гіпс, і в той же день я зібра"
ла нараду директорів продовольчих магазинів, щоб пояс"
нити  зміст нововведення.

Чому я це робила? Адже мене ніхто не заставляв брати
на себе таку невластиву для керівника чорнову роботу. Із
почуття «собачого обов’язку» — цей вислів Лариси Скорик,
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мабуть, найкраще тут підходить. Натура в мене така —
якщо щось роблю, то віддаюсь справі сповна, часто спалю"
ючи себе.

Списки, підготовлені мною, не були ідеальними. Але
вдалося зупинити ажіотаж навколо відпуску продуктів пер"
шої необхідності. Списками користувалися ще кілька років,
доки був дефіцит продуктів.

МЕНЕ ПРИМУСИЛИ СКЛАСТИ

ДЕПУТАТСЬКІ ПОВНОВАЖЕННЯ

На 15 січня 1993 року була запланована сесія міської
ради, на якій мало вирішуватись питання  про фонд кому"
нального майна. Анатолій Семенюк і завідуючий відділом
підприємництва Михайло Фурман підготували свій проект
рішення, де функції цього фонду перерозподілялися  між
заступниками голови і відділами міськвиконкому. Це було
грубим порушенням Закону, тому втрутилась обласна рада.
Буквально за день до сесії  змушені були поступитися і
змінити проект рішення.

Напередодні сесії мені додому зателефонував Анатолій
Семенюк.

— За вами прислати машину? — запитав він. — Буде
розглядатися питання про ваше депутатство. Що  виріши"
ли?

— А ви створюєте фонд комунального майна? — відпо"
віла я запитанням.

— Так, — сказав Семенюк.
— Тоді я залишаюсь заступником!
Моєї відповіді Анатолію Семенюку було достатньо, щоб

поставити на сесії питання про зняття з мене депутатських
повноважень, бо згідно з новим законодавством заступник
голови міськвиконкому не мав права бути депутатом. Але
чи мав право Семенюк позбавляти мене депутатства без моєї
письмової заяви? Ні! Вже коли я вийшла на роботу,  до мене
підійшов заступник голови міської ради Сергій Шульган і
попросив підписати заднім числом заяву про зняття  депу"
татських повноважень, яку я підписала.



206

ЗВІЛЬНЕННЯ

Мер Ковеля Анатолій Семенюк запровадив серію зуст"
річей керівників апарату виконкому в трудових колекти"
вах міста.  Спілкуючись безпосередньо з людьми, знаєш їх
нагальні проблеми, можеш проаналізувати власні помилки
і відповідно відкоригувати свою роботу. Втім, і людям мож"
на було пояснити ситуацію, адже багато негараздів виникає
не з вини міської влади, а «завдяки» тій політиці, що прово"
дилась і проводиться «зверху», від прийняття певних за"
конів і їх дієвості. Дуже часто прийняті закони залишають"
ся лише на папері, бо не має механізму їх виконання, не роз"
роблені до них підзаконні акти.

 Людей тоді особливо обурювала стихійна торгівля на
вулицях і ринках міста. Роздратовувала вона і мене. Залу"
чались до роботи податківці, міліція, але це давало мало
ефекту. Основна біда полягала в тому, що економічна по"
літика держави стимулювала не виробництво, а перепро"
даж, прибутки від якого легко приховати. Не докладаючи
особливих зусиль, можна було за кілька днів «провернути»
вдалу операцію і заробити більше, ніж за місяць важкої
праці. Ходові і дешеві товари часто просто «виміталися» з
полиць магазинів і тут же на вулиці перепродувалися за
вищою ціною. З цим боролися, але без особливого успіху.
Починав процвітати рекет, в тому числі в особі деяких не"
чистих на руку міліціонерів, які  «кришували своїх».

Я, мабуть, дуже консервативна людина, але до цих пір
визнаю лише той бізнес, де закладена праця і мозок людини,
а не той ганебний перепродаж, узаконений на найвищому
рівні, що дозволяє купці осіб, наближених до державної вла"
ди, перехоплювати енергоринок та інші ласі шматки, нажи"
вати на вигідних операціях великі капітали. Це є замаско"
вана перекачка матеріальних ресурсів від державної влас"
ності у приватну за рахунок збіднення широких верств на"
селення.
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В результаті всього цього і непомірних податків зупи"
нилось вітчизняне виробництво, настала криза неплатежів,
не виплачувались зарплати і пенсії, банкрутували
підприємства. Найбільше це проявилося за часів пре"
м’єрства Павла Лазаренка. Це він запровадив таку схему
перепродажу енергоносіїв, що весь дохід від штучно зави"
щених цін на газ залишався в пов’язаних із ним комерцій"
них структурах. А основний виробничий сектор опинився в
лещатах непомірних податків і економічного хаосу.

Ми бачимо, як криміналізується наше суспільство, як
його основи підточує корупція і мафія. Щоб навести в країні
порядок, потрібна чесна і тверда рука. Саморегулюючий
ринок для створення конкуренції і поліпшення якості то"
варів вітчизняного виробництва потрібен, але в рамках добре
продуманих законів, а стратегічно важливі напрямки еко"
номічної політики держава повинна  тримати в своїх руках.
Хоча б на час перехідного періоду. Дійсність настільки циніч"
на і неприваблива, що я не можу утриматись, щоб знову і
знову не аналізувати наших помилок. Адже витоки сьогод"
нішньої ситуації саме там — в 1992 — 1993 роках.

На жаль, із Семенюком ми не спрацювалися. У нас по"
чалися конфлікти. Не сприйнявши деяких його висловлю"
вань і вчинків, я подала заяву про відставку. Про її причину
написала в обласну газету «Волинь».

Звільнення для мене не було катастрофою, бо я не три"
малась за керівну посаду, ніколи не була кар’єристкою. На"
впаки, усвідомлення своєї влади над іншими мене пригнічу"
вало. Особливо псували настрій «традиційні» спроби деяких
осіб  підсунути «хабара» у вигляді «подарунка». Крім того, я
відчувала себе дуже ущемленою як господиня, бо ні купи"
ти, ні приготувати щось для сім’ї толком не могла. В чергах
не було часу стояти, а скористатися своїм привілейованим
становищем не дозволяли принципи. Тому перші тижні
після звільнення я насолоджувалася свободою і відчувала
себе щасливою. Я більше не повинна була забирати на себе
все те зло, той відчай і страждання, з яким ідуть у міськви"
конком люди. Моя біда в тому, що близько сприймаю все до
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серця. На владній роботі чиновники з часом черствіють, і
людський біль перестає їх зворушувати. Я старалася до
цього не опуститися.

Коли зрозуміла, чому Семенюк так поспішав зняти з
мене депутатські повноваження, то зробила спробу їх по"
новити. Написала заяву на ім’я голови міськради із прохан"
ням порушити на сесії питання про моє депутатство. Однак
Семенюк цього не зробив. Тоді я звернулась у відповідний
комітет Верховної Ради України. Очевидно, зі мною пове"
лися не зовсім законно, бо у відповідь на мій лист приїхав
представник апарату Верховної Ради. Правда, розмовляти
мені довелося з ним вже після того, як його вшанували у
Ковелі «обідом». Нічого втішного він мені не сказав.

— Чому ж ви приїхали? — запитала я.
— Щоб познайомитися з такою чарівною жінкою, як ви,

— мовив гість.
Коментарі, як кажуть, зайві. Таким чином, я була усу"

нута від активного політичного життя і поступово з цим зми"
рилася. Пройшли роки, затягнулись рани, забулася моя
образа на Семенюка. Він вже давно не мер міста, пише вірші,
випускає книжки. На його вірші написані пісні, які так пре"
красно звучать у виконанні трьох чарівних жінок — тріо
«Райдуга». Саме ці пісні і те каяття, яке відчувається в його
творах, примирили мене з ним. Все, що трапилося тоді, — в
минулому. Доля послала йому такі випробування, яких би
я не побажала і ворогові. Вважаю, що він свої провини пе"
ред людьми і Богом спокутував.

ШЛЯХ ДО СПРАВЖНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Ситуація сьогодні в державі така, що ніяка особистість
не вирішить проблем на місці, бо корені їх там — в центрі.
Але все воно разом взяте: збагачення високих посадових
осіб за рахунок недосконалого законодавства в центрі та на
місцях створило імідж України як однієї з найкорумповані"
ших країн в Європі. Крадуть всі, хто тільки може! А ми це
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бачимо і мовчимо, бо боїмося. Мабуть, є частина і нашої з
вами вини в тому, що дозволяємо себе грабувати.

 Виховані в тоталітарному режимі, ми не звикли ділити
відповідальність, бо нас виховували бути рабами ситуацій
— ось в чому найбільша біда. Наша байдужість, навіть еле"
ментарне нехтування виборчим правом призводять до того,
що за нас обирають саме тих, хто і створює нам нестерпні
умови життя. Ми звикли, що за нас повинен хтось вирішу"
вати і дбати. Ми звикли вірити словам і обіцянкам, брех"
ливій рекламі, лінуємося напружувати свій мозок, щоб ло"
гічно осмислити ситуацію і зробити правильний вибір. Чому,
коли нас задобрюють перед виборами подарунками, ми не
задумаємося, за які кошти придбані ці подарунки? За наші з
вами кошти, за кошти платників податків!

 Дехто з вдячністю приймає ті крихти з панського столу
і біжить голосувати за «доброго» бізнесмена, не задумую"
чись, що завтра цей же бізнесмен підніме ціни на свою про"
дукцію або знизить зарплату своїм робітникам, щоб повер"
нути ці кошти. Наші голоси купують, принижуючи нашу
людську гідність!

Ні, не до такої демократії і справедливості я прагнула,
не такого життя хотіла!

Ми прагнули свободи і демократії, які б грунтувалися
на загальнолюдських цінностях. Ми проголосили демокра"
тію і прийняли ряд законів, які дають нам можливість роби"
ти вибір. Однак вибори Президента і референдум «за ініціа"
тивою трудящих» показали, що навіть в цьому нам відмов"
лено. Опозиційних кандидатів просто «душать», створюючи
їм різні технічні перепони, перекриваючи навіть ті мізерні
грошові надходження, які їм  вдавалося роздобути, розгор"
таючи проти них або  брудні піар"компанії або застосовую"
чи стосовно них інформаційну блокаду.

 Сьогодні демократія показала нам свій зворотний нега"
тивний бік. Точніше, справжньої демократії в нас немає і не
було. Є лише зовні встановлений порядок з багатьма риса"
ми демократії, але функціонує він як диктатура тих, хто
формально або фактично обраний народом. Країни із роз"
виненою демократією йшли до неї багато десятків років, доки
не зуміли створити такий суспільний лад, який виключав
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би дискримінацію і привілеї та узурпацію влади окремими
ієрархами.

Основа такого ладу — в самосвідомості самих громадян
і високих моральних вимогах до людей, яких вони обира"
ють. Інститут влади в країнах з розвиненою демократією на"
стільки прозорий і контрольований, що практично виклю"
чає корумпованість чиновників усіх ешелонів влади. Чому
ж ми не можемо створити такого інституту влади? Суспіль"
ством, як правило, правлять професіонали і вольові люди.
А в результаті революцій (як було в нас) до влади прихо"
дять люди слабкі, які для утримання своєї влади викорис"
товують брехню. А де брехня, там і корупція, якій закріпи"
тися найлегше в суспільстві із сильними традиціями тота"
літаризму. Саме відсутність моральних норм та недоскона"
ле законодавство породило в нас диктатуру капіталу і ко"
рупцію. І, як наслідок, економічну кризу. А протистояння у
Верховній Раді — це є боротьба капіталу за сфери впливу, і
воно не дає надії змін на краще.

Головна суть сучасної демократичної системи —  відок"
ремлення політичної ієрархії від капіталу, створення для
політиків умов, які унеможливлюють їх участь у внутрішній
боротьбі за нагромадження капіталу і роблять їх незалеж"
ними від цього капіталу. А вже як додатковий, мусить діяти
принцип розподілу законодавчої, виконавчої і судової гілок
влади.

Чи зможемо ми, нащадки тоталітарного режиму, вста"
новити у своїй країні справжню демократію? Поки що нам
це не вдалося. На даний час маємо режим псевдодемократії
з усіма її негативними наслідками. Багато людей зневірили"
ся і готові повернутися до колишніх комуністичних ціннос"
тей, забувши, що суттю їх була брехня. Повернення до ко"
муністичного минулого — то тупик, це ще, як мінімум, кілька
років буксування на місці.

Навести лад, встановити межі між політикою, нагро"
мадженням капіталу і інформаційним простором могла б
цілеспрямована і послідовна політика Президента, профе"
сійна і патріотична Верховна Рада. На жаль, ми не маємо ні
першого, ні другого.
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ЧАСТИНА 4

ПОЛІСЬКА ГОЛГОФА
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ЯРИНА ТА ІВАН МИХАЛЕВИЧІ

Хочу розповісти про  поневіряння у повоєнні роки моїх
родичів — тітки Ярини та її чоловіка Івана Михалевичів. Їх
доля — це типова доля невинно репресованих українців.

  Сини дідового брата Андрія перебували в повстанцях.
Їх сестри після смерті батька тулилися до родичів,  деякий
час проживали у мого діда Адама. Звичайно, їхні брати за"
ходили до діда. В кого ж було їм, як не в родичів,  шукати
якогось притулку, чистого одягу і харчів? Їх боялися і ні в
чому не відмовляли. Ярині доводилося шити для них бинти.
На цьому  зв’язки з повстанцями й обмежувалися. Іноді з
ними заходила дівчина, псевдо якої — «Олена». Одного разу,
коли вже пройшов фронт, поранена Олена забігла до хати  і
попросила якогось полотна перев’язати руку. Поки розгуб"
лена Ярина шукала полотно, повстанка схопила рушника й
побігла. Незабаром Олену зловили і після допитів вона «роз"
кололася». Видавала всіх, з ким мала зв’язки, назвала Яри"
ну, яка їй допомогла. Щоб врятуватися, вона навіть спала з
кимось із НКВС, але це їй не допомогло,  її засудили. Ярину,
на той час 17"літню дівчину, допитували, однак вона сказа"
ла, що бачила «Олену» лише здалека  два рази. Цього було
достатньо, щоб пришити їй зв’язки з УПА. Але поки що
відпустили. Ярина їде в Ковель, де влаштувалася на роботу
в  їдальню. Однак у неї не було прописки, тому роботу дове"
лося залишити. Коли ж приїхала додому, то потрапила в
облаву. Дівчину відвезли в Седлище, там кинули у підвал.

РОЗДІЛ 1

ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ
НА ПОЛІССІ ТА ПОНЕВІРЯННЯ
ХОТИНСЬКИХ
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Потім повезли у Стару Вижівку, закрили в КПЗ. Суд при"
судив Ярині 5 років таборів.

 В липні 1946 року Ярину етапом везуть до Львова, де
набирають ешелон арештантів і відправляють  в Красно"
ярський край, ст. Решети. Живуть в таборі з політв’язнями.
Два роки працювала Ярина в овочесховищі. Страшна була
не так робота (до роботи наші українці звичні), як «шмон».
Працювали по 8 годин на день, але до бараку могли потра"
пити лише на ніч. Їх годинами заставляли стояти на морозі,
доки всіх не обшукають. А на ногах — лише черевики. Ва"
лянок не було. Дуже мерзли ноги. На день давали 650 грамів
хліба і три рази перловий суп з картоплею. Іноді виручали
картопля і морква, яку їм доводилося копати.   А восени 1947
року Ярина отримала листа з Лєнінська"Кузнецького від
батьків. І коли в травні 1951 року  звільнилася, то поїхала у
Ленінськ"Кузнецький. Адже наш дім завжди там, де наші
батьки.

Дозволу на проживання в Лєнінськ"Кузнецькому не
було, тому дівчина їде в  село Бєлово, де влаштовується до"
яркою в радгоспі. Незабаром дідові прийшло повідомлення
про звільнення з поселення, а ще через деякий час тітку
Ярину прописують в Лєнінську"Кузнецькому. Працювала
на будівництві, згодом вдалося влаштуватися в котельні. В
1953 році помирає сестра Зіна. Ярина незадовго  виходить
заміж за Івана Михалевича, у них народилися дві дочки —
Зіна і Галя та син Андрій.

Хочу згадати і про чоловіка тітки Ярини — Івана. Його
доля також типова для багатьох хлопців із поліського села.
Івана в 1943 році німці вивезли на примусові роботи до
Німеччини. Там він працював на хімічному заводі. Його
звільнили американці. В 1945 році Іван повертається до"
дому. Його брат мав зв’язки з УПА (помер в таборах). Че"
рез брата вивозять всю сім’ю в Лєнінськ"Кузнецький. А
сім’я була велика:  4 сестри, 5 братів — і всі малі. Привезли
їх у якийсь барак, діти голодні і холодні. Іван не витерпів
такої несправедливості, почав сваритися і ображати пред"
ставників влади, адже страждали невинні діти. Знаючи, що
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йому того не подарують, надумав втікати. Купив квиток,
але на вокзалі його заарештували і дали за спробу втечі 10
років таборів. На нього був донос, що він мав зв’язки з УПА.
Працював на будівництві в Прокоп’євську, а потім відпра"
вили  в Норильськ на шахти. Там один рік зараховувався
за два. Тому відсидів  7 років, після чого повернувся до сім’ї
в Лєнінськ"Кузнецький, де згодом одружився на моїй тітці
Ярині. Помер у 2007році. Отака доля багатьох невинно за"
суджених. За роботу в Німеччині Іван отримав компенса"
цію. А хто йому і його дружині заплатить за роботу в сибір"
ських таборах, за втрачені молоді літа, за розпач і сльози,
за втрачене здоров’я?

ЗРУЙНОВАНА  РОДИНА АНДРІЯ,

ДІДОВОГО БРАТА,

ТА  ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ НА ПОЛІССІ

А тепер я постараюся розповісти про сумну історію
зруйнованої родини    дідового брата Андрія. Приступаю з
болем у серці, бо багато трагічного було пережито цією ро"
диною, багато горя принесла війна у їх сім’ю.

В 30"х роках все було добре. Одружившись, Андрій
проживав у хаті діда Петра, доки не збудував своєї хати.
Його дружину звали  Ганною. В подружжя було шестеро
дітей: троє синів і троє дочок.

 Іван — 1921 р. н. — загинув в УПА в 1948 р.
 Адам — 1923 р. н. — загинув в УПА в 1948 р.
 Юхимка — 1925 р. н.— померла у 2004 р.
 Юхим — 1927 р. н. — засуджений до розстрілу за участь

в УПА в 1985 р.
 Марія — 1929 р. н.
 Зіна — 1932 р. н.
 На світлині 1937 року всі вони є. Міцної статури батько,

чорнявий, рисами обличчя трохи відрізняється від братів,
його обличчя ширше і риси виразніші. Юнак Іван, підліток
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Адам і малий Юхим. У Адама вже тоді проглядався вольо"
вий вираз обличчя. Серед усіх братів, в т.ч. і двоюрідних, він
найвродливіший.  Симпатична, гарно вбрана в українські
строї, Юхимка. Вона виглядає вже дівкою на 15—16 років,
хоч насправді їй йшов лише 13"й рік. Вражає її захоплений
і чистий погляд. Адже це така подія — з селища Ратного
приїхав фотограф.

Андрій був гарним майстром — мав  до дерева  особли"
вий талант. Його вироби були якісні і надійні, тому замов"
лень  не бракувало. Згодом почали допомагати сини. Хоч
дітей було багато, та сім’я не бідувала. Мали землю, госпо"
дарський реманент, коня та іншу худобу. Гарно одягалися.

1937 рік. Хутір Наддатинь. Родина Андрія Петровича
Хотинського. Внизу сидять зліва направо:  Адам, Марія, Юхим,

 2
й ряд — дружина Ганна з Зіною на руках, Юхимка, Іван, їх
батько Андрій, над ними стоїть прадід Петро.
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Про дитячі роки Івана я майже нічого не знаю. А про
Адама мені розповідала тітка Настя Дідіцька, яка часто з
ним пасла корови. Він  розповідав їй про Радянський Союз,
мріяв про справедливий лад, захоплювався соціалістични"
ми ідеями. Розповідав, як то буде добре, коли прийдуть «со"
вєти». Вони зможуть здобути освіту, будуть культурно
жити.

Адам був лідером за натурою. Біля нього гуртувалася
молодь, його слово було авторитетне. Але мав таку ж жор"
стку натуру, як і більшість Хотинських. Кажуть, що Юхимці
від них діставалося. Нашкодять, а вину звернуть на бідо"
лашну дівчину.

Адам — особистість непересічна. Прагнув до освіти,
відчував, що здатний на більше, ніж могло  дати село. Його
енергія, нерозтрачений душевний потенціал тривожили
душу, спонукали до дій. Щоб зрозуміти логіку  ідейних по"
ривів хлопця, треба трохи заглибитися в історію та дослі"
дити  ідеї, які нуртували на той час серед поліської молоді.

До 1930"го року політика завойованої України була ре"
презентована трьома концепціями: комуністичною у рам"
ках  СРСР, республіканською та монархічною — в еміграції.
У тридцятих роках на обрії української політики з’являєть"
ся третя концепція — вождівського націоналізму на зразок
модного на той час західно"європейського фашизму. Демок"
ратичні та монархічні партії, опинившись в еміграції, при"
пинили активну політичну діяльність на своїй території.
Західноукраїнські політичні організації часто розпиналися
за «дійсний», а не комуністичний соціалізм. Як альтернати"
ва, їм виступає новий націоналістичний рух. На жаль, він
базувався на авторитарному вождизмі. На початку 30"их
років особливо впливовими були соціалістичні ідеї. Ми знає"
мо, якою сильною тоді була КПЗУ. Масово засилалися з Ра"
дянського Союзу в Західну Україну газети, прокламації,
брошури, інструкції, книжки. Соціалістичні ідеї знаходили
відгук у наших бідних поліщуків. Ідеї справедливості,
рівності дуже привабливі. На жаль, в житті все буває на"
впаки.  Коли ж почалася масова еміграція з Радянської
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України, то народ, який проживав ближче біля прикордон"
ної зони, взнавав про всі жахи радянської дійсності, про при"
мусову колективізацію та голод. На Західне Полісся ця
інформація майже не надходила, тому тут довго зберігала"
ся ілюзія справедливого радянського ладу.  В полон таких
ілюзій й потрапив Адам.

Він «прикрасив» портретами радянських вождів всю
хату. Радів, коли прийшла радянська влада. Його послали
на якісь курси до Ковеля. Повернувшись,  організовував
читання, вів просвітницьку роботу, вчив односельчан писа"
ти і читати. І ось настала пора вступати  до комсомолу, без
якого він не уявляв своєї подальшої діяльності. Та на зборах
трапилося несподіване: прийшов Андрій Козел, який все
життя ненавидів Хотинських, хоч його дружина доводила"
ся родичкою нашій родині. (Колись Козел з синами до крові
жорстоко побив батька Андрія тільки за те, що той лю

бив покепкувати. Така була в Андрія жартівлива натура.
Потім були конфлікти за межу, чиясь корова залізла в чу

жий город і наробила шкоди і т. д.)

Андрій Козел виступив проти прийняття Адама в ком"
сомол, бо той — з багатої родини, а  батько має коня. Негра"
мотні комсомольці з ним погодилися, і  Адама в комсомол не
прийняли. То було для амбіційного Адама великим ударом.
Фактично це перекривало шлях його подальшого розвит"
ку. Очевидно, він затаїв образу, бо пізніше  помстився сім’ї
Козла (можливо, причина помсти була інша, адже ця сім’я
підтримувала радянську владу).

Так прийшло перше розчарування в радянській владі,
яка виявилася зовсім не такою, як уявляв Адам. Розпоча"
лися масові депортації заможних селян. Нашу родину до
війни не вислали тільки тому, що всі Хотинські були хоро"
шими спеціалістами, а будувати в колгоспі було що. Дід Адам
і дід Андрій вступили до колгоспу. Однак незабаром почала"
ся війна, колгосп розпався, і люди порозбирали своє майно
назад. В цей короткий період колективізації хутір Надда"
тинь став бригадою, а Юхимка очолила ланку.

Світогляд молодого Адама ще був несформований.
Після  розчарування в сталінському соціалізмі він потрап"
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ляє під вплив національних течій. В Замшанах існував осе"
редок ОУН, провідником якого був мій дядько по лінії баби
Євдокії — Андрій Михалевич. Думаю, що саме він залучив
молодь села Замшани та хутора Наддатинь до національ"
но"визвольного руху, а пізніше — до УПА. На світлині «Мо"
лодь хутора Наддатинь» ми бачимо гарно вбраних парубків
і дівчат. Більше половини їх загинуло у визвольній боротьбі.

Мені щиро жаль тих парубків і дівчат. Вони хотіли мати
свою державу, а брак освіти, низька політична культура
зробили їх заручниками часто непослідовної і жорстокої
тоталітарної політики лівого крила ОУН, яке очолював
Лебідь. Я довго мучилася, не могла зрозуміти нелогічних і
жорстоких дій Адама як керівника боївки СБ ОУН, доки не
прочитала книжки Тараса Бульби"Боровця  «Армія без
держави».

Ми будуємо сьогодні незалежну Українську державу
на принципах, які сповідувала УНР, а пізніше «Українське
національне відродження», або Петлюрівський рух, голо"
вою якого був автор книжки. Найбільшого поширення цей

1939
1940 р. Молодь хутора Наддатинь.
У 1
ому ряду 3
й справа — мій батько Андрій;
У  2
ому ряду зліва тітка Настя (Дідіцька), далі Костя (мій
хрещений), Адам «Чорнота»; 4
й Іван «Хміль», крайня справа —
Юхимка (Хотинська).
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рух мав на території нинішньої Рівненщини, бо там прожи"
вало багато колишніх, патріотично налаштованих пет"
люрівців.

 Саме ця організація ще в 1940 році склала план підго"
товки революційних сил до військових дій на випадок
німецько"совєтської війни,  сформувала основи Українсь"
кої Повстанської Армії ще у 1941році (спочатку вона нази"
валася «Поліська січ УПА»).

Прочитала я книжку Миколи Лебедя «УПА», в якій він
про СБ ОУН навіть не згадує, про армію Бульби каже, що це
був загін із 150 чоловік. Щоб не було анархії, вони знищили
штаб Бульби, а до страти його дружини відношення не ма"
ють.

Однак я більше довіряю Бульбі. Дуже аргументовано
подає він інформацію про політичну та тактичну діяльність
свого штабу, про бойові акції підземної армії. Все підтвер"
джує документами. Чомусь у нас на Поліссі повстанців на"
зивали то «бульбашами», то «бандерівцями», тобто ото"
тожнювали їх. Значить, вплив і чисельність загонів Бульби
були значно більші, ніж це намагається подати Лебідь.

Коли стала створюватися УПА, Адам та його старший
брат Іван пішли в ліс. Адам мав псевдо «Чорнота»,  очолю"
вав боївку служби безпеки ОУН, а Іван мав псевдо «Хміль»,
був охоронцем «Коса», провідника ОУН, пізніше — рефе"
рента СБ Ковельської округи, двоюрідного брата мого бать"
ка по матері. Зброю і амуніцію вони добували у німців, напа"
даючи на них зненацька. Доки стояли німці, контролювали
навколишню територію, адже кругом був ліс, сховатися було
легко, а облав на них поки що не влаштовували. Німці вза"
галі боялися заглиблюватися в ліс. Як пише Лебідь, ОУН
встановила адміністративний контроль майже в усіх селах
та повітових містечках. Бойовики СБ ОУН виловлювали і
знешкоджували сексотів, зрадників, партизанів. Так була
знищена сім’я Андрія Козла, загинули всі його діти. А вони
ж були троюрідними сестрами Адама!

Я зберігаю газету, в якій йдеться про судовий процес
над Юхимом.  Написана вона в дусі того часу. Адам та Іван
там зображені бандитами, які наводили жах на людей. Я тоді
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вперше взнала, що в мене були двоюрідні дядьки в «банде"
рах».

Їх методи боротьби засуджував мій дід,  часом аж кри"
чав на них, але вони на ті повчання не зважали. В них були
свої накази, яким вони підпорядковувалися, а, ставши на
цю стежину, звернути з неї не могли. Мали зброю,  відчува"
ли  свою силу, то хіба могли  рахуватися з думкою дядька
або інших родичів? Навпаки, їхні ж родичі їх і боялися. Вва"
жаю, що своїми жорстокими діями вони скомпрометували
визвольний рух. За їх гріхи тяжко розплачувалися  сестри
і батьки.

Адам був сильною, непересічною особистістю. Його об"
раз, такий привабливий в довоєнний період, хвилює і три"
вожить мою душу, заставляє  часто про нього думати. Він
запам’ятався односельчанам, його харизма має вплив на
мене навіть через такий великий проміжок часу. Там, в тому
світі, це — мить. І якщо його душа десь  мучиться і благає
прощення, то мусимо й ми за нього молитися та просити за
нього у Господа, бо не всі його гріхи  — то його гріхи. На все
була воля Божа: комусь бути благодійником, а комусь ви"
конувати роль ката. За інших умов з нього міг би сформува"
тися керівник високого рівня. Та час розпорядився його до"
лею інакше.  Життя заставило  молодечу енергію та завзят"
тя, патріотичні почуття, бажання служити своєму народу
спрямувати на репресії проти своїх же односельчан. Сьо"
годні я розумію, що це не його вина, а хибність його проводу
та кривавих директив Лебедя. Загнані в глухий кут, голодні
та холодні, зраджені своїми керівниками, мусили вони ще
кілька років ховатися по лісах, без надії на перемогу, без
надії розпочати нове життя. Тому й огризалися помстою,
часом несправедливою. Розмірковуючи над долею Адама, я
почала вишукувати літературу про УПА. На щастя,  такі
книжки були в нашій бібліотеці «Союзу українок», які наді"
слала з Америки тітка моїх друзів. Окрім згаданих вище кни"
жок, це ще спогади"хроніка Степана Хріна «Зимою в бун"
кері» та Степана Федорівського «Нотатки повстанця». Так,
закони в повстанців були суворі. За невиконання наказу ко"
мандира могли розстріляти, а якщо взнавали, що хтось із
своїх став донощиком, то страчували всю сім’ю.
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Треба віддати належне: мародерства, гвалтування
жінок не допускали. Коли надійшла інформація, що одна
сотня займається в селі мародерством, гвалтує жінок, не
виконує наказів керівництва, не вступає в бій з енкаведис"
тами, то був розстріляний командир і кожний десятий цієї
сотні в науку іншим. На розслідування і суд у них просто не
було часу. Енкаведисти із яструбками, яких масово кинули
після закінчення війни на знищення «бандитів», постійно
знущалися над мирним населенням, грабували його, гвал"
тували та заражували венеричними хворобами наших
дівчат.

Після смерті дружини  Ганни в 1944 році Андрій пішов в
ліс до синів, а в 1945 році  помер від тяжкого поранення.
Втікав під час облави, перебігав через болото, де його
підстрелили «яструбки». Хату Хотинських спалили. Після
цього брати Хотинські стали жорстокішими, вони мстили
за батька. Не знаю, чи брав Іван участь в каральних операц"
іях, адже він був охоронцем у «Коса». Адам як командир
боївки СБ здійснював каральні операції із винищення сек"
сотів і зрадників. Під цю категорію в нього потрапляли чле"
ни сімей тих сексотів, які ні в чому не були винуваті. То була
війна, і вони діяли такими ж методами, як і їхні вороги.

«Наших вояків та дівчат, запідозрених в участі в УПА,
комуністичні генерали веліли нищити десятками по се

лах Волині, Полісся та Галичини. Із приходом більшовиків
в Україну всяке політичне, громадське та культурне
життя нації було заборонене і нищилось на кожному
кроці.

Більшовики автоматично підпорядкували Українсь

ку Православну та Греко
Католицьку церкви російській
православній патріархії. Єпископат та духівництво ук

раїнських церков були заарештовані, а на їх місце присла

но з Москви ризоформенних енкаведистів…

Для дальшого вияву своєї волі нашій нації залишалася
тільки одна можливість — підпілля. Кожна людина му

сить назовні показувати своє захоплення окупантові,
тоді як в її душі кипить заперечення усього, що є більшо

вицьким, спрага помсти за всі кривди і лихоліття, запо

діяні українському народові безбожниками. Цей гігантсь
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кий рух пасивного опору не має централізованого керів

ництва, але саме життя спрямовує його куди треба: са

ботувати всі починання окупанта, а в слушний час знову
розпочати активну боротьбу проти нього більш реаль

ними засобами. Цей ніким нерегульований антикомуні

стичний рух багато страшніший ворогові, ніж рухи Опо

ру, на які Україна також не бідна і черпає з них снагу і
силу для визвольних спонтанних акцій…

Становище нашої армії без держави, яка опинилася не
тільки без будь
якої бази, тилу та  зовнішньої допомоги,
але навіть без можливості відступу на будь
яку чужу те

риторію, було більш ніж трагічне, особливо для УПА та
цивільного населення… В УПА було багато примусово мо

білізованих чесних, патріотичних людей, яким загрожу

вала смерть.

…На Півночі ворог, на Сході ворог, на Півдні ворог і на
Заході ворог. Крім того, в самому котловані явної смерті
лютує ще один внутрішній ворог — дикий, безоглядний,
патологічний вождизм.   …Великий революціонер Лебідь зі
своєю партійною верхівкою та катами СБ утік за кор

дон, а народ загинув.

Ось де шукати дезертирів, зрадників народу, а не се

ред тих нещасних біженців, які знаходили смерть від своїх
та чужих тоталітаристів…»

Тарас Бульба�Боровець, «Армія без держави».
 В роки незалежності знайшовся  архів Хотинського

Адама, який зберігав дід Дорош із  Синового. Кажуть, що
там було чітко розписано, кого і за що вбивали. Можливо, в
тому архіві є виправдання діям Адама. Я, мабуть, не маю
права засуджувати його сьогодні, бо не знаю ситуації, в якій
він опинився.

Весь спосіб мого мислення, все моє єство протестують
проти насилля. І хоч це була війна, а на війні убивають, але
ж несправедливо убивають тільки вороги, а не свої. А це ж
вбивали свої, за ті ж ідеї, які відстоюю я сьогодні!  Але чому
так жорстоко, так несправедливо? «Кров за кров, смерть за
смерть!». Не можу сприйняти, що вбивати можна не в бою.
А прийти озброєним в хату, витягнути беззахисну дівчину,
свою троюрідну сестру в ліс і десь там замордувати — це
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жах. Це ж я не видумала, це мені розповіли родичі, їх же
двоюрідні сестри.

Страшну історію розповіли мені тітки, мамині сестри.  В
1943 році прийшов до них Адам з повстанцями. Хоч далека,
та родина, двоюрідний брат першого зятя. Як годиться, сіли
за стіл, випили, заспівали тужливих українських пісень,
співали так, що душу рвало.  Потім попросили у діда вер"
вечку і пішли. Навіть сказали, що йдуть у сусіднє село. А на
ранок все село зайшлося плачем. Залишили хлопці після
себе чотири трупи. На дідовій вервечці повісили Боярчука
(його син в майбутньому закохається в красиву дідову донь"
ку Надю і, незважаючи на материн супротив, одружиться з
нею). Його повісили за те, що при «совєтах»  вступив у
партію. Його жінка кляла"проклинала всю нашу родину.
Навзрид плакала вся дідова сім’я — бачить Бог, вони нікого
не видавали і цього не хотіли. Якби дід знав, що хлопці за"
планували, то знайшов би спосіб попередити людей. Десь
незадовго до цього випадку він когось зумів попередити і
врятувати. Видно, діда хтось видав. Бо прийшли повстанці
(Адама з ними не було), витягли діда з хати, хотіли вбити.
Стала баба з маленькими дітьми перед ними на коліна, пла"
чуть всі і  просять не вбивати тата.

«Наш же син загинув за Україну, розстріляли його в
Ковельській тюрмі, буде вам ганьба, якщо ви стратите його
батька», — просила баба.

Пошкодували, залишили діда живим, лише побили. От
і подумали люди в селі, що дід не захотів їх попередити.
Прокльони Павлової матері тяжким каменем лягли на нашу
родину. Багато випробувань довелося їй перенести, всі сес"
три були нещасливі в житті, за винятком брата Івана, який
народився в 1942 році. Це тому, що він був посланий Богом
бабі замість страченого сина.

Адам жорстоко побив дружину свого дядька Олексан"
дра. Дехто з родичів каже: за те, що не захотіла тримати їх
сестер у себе вдома, інші кажуть, що за те, щоб не створю"
вала моєму дідові конкуренції в самогоноварінні, бо в діда
жили їх сестри, яких треба було годувати. Врятував Юхим,
який вартував на вулиці. Йому стало шкода тітку, тому він
постукав у вікно, ніби йдуть «яструбки». Повстанці втекли.



224

Тітка довго відходила від побоїв. Вони і стали причиної її
передчасної смерті.

На рахунку Адама не одне загублене життя. Якщо вби"
вали когось із повстанців, то вони нападали на хату колишніх
партизанів і знищували їх. Якщо вірити газеті, де описуєть"
ся процес над Юхимом, то Адам  убив чоловіка і сина Мари"
ни Софронівни Михалевич,  помстившись за смерть від рук
«яструбків» «Клина» і «Явора». Правда, мене недавно за"
певняли, що свідчення свідків були фальшиві.

Хочеться бути об’єктивною в оцінках дій Адама Хо"
тинського. Сьогодні інший час і повстанці сьогодні герої, які
боролися за незалежність України. Всі  люди, яких стратив
Адам, підтримували радянську владу і, мабуть,  були доно"
щиками і сексотами.

Важкі часи настали для повстанців з приходом радянсь"
кої влади. За хатами їх родичів був встановлений нагляд,
скрізь — засідки, зради. Особливо важко було зимою. Зиму"
вали в бункерах або криївках у лісі, з яких навіть вийти не
було змоги, бо по слідах    легко вислідити. На розвідку та за
харчами йшли по воді або в завірюху, щоб не залишати
слідів. Варити їжу могли лише темної ночі, щоб не видав дим.
Криївки  заміновували на випадок облави, зброя і гранати
були постійно під рукою. Найстрашніше — потрапити жи"
вими до рук енкаведистів. Їх катувань неможливо було ви"
тримати. Тому  поранені дострілювали себе або благали зро"
бити це своїх товаришів по зброї. А найчастіше підривали
себе разом з ворогами гранатою. Смерті не боялися, до неї
вони були готові щомиті. Сьогодні й уявити  важко, як мож"
на було це пережити. Енкаведисти щодня прочісували ліс з
собаками, шукаючи слідів повстанців. Багато криївок було
викрито, майже всі повстанці загинули.

Адам загинув у 1948 році під час облави в якомусь селі
поблизу Каменя"Каширського. Енкаведисти оточили буди"
нок, почалася стрілянина. Куля влучила Адаму в лоб.

Іван також загинув у 1948 році біля Синового на болоті.
Напередодні йому приснилося, що в нього відлетіли підмет"
ки на черевиках. Він сказав, що цей сон віщує йому смерть.
Так воно і трапилося. Ганяючись за Адамом Хотинським та
Степаном Калачуком, які напередодні вчинили розправу
над дружинами партизанів Ганною Мажулою і Мариною
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Григорівною Михалевич, «яструбки» натрапили на
підрозділ «Коса», охоронцем в якого був «Хміль» — Іван
Хотинський. Повстанцям вдалося вислизнути — вони втек"
ли через болото. В Івана вцілила куля глухонімого Івана
Мажули.

Третій син в сім’ї  Андрія — Юхим — був так само, як і
батько, талановитою людиною. Йому легко давалася мате"
матика, мав хист до ручної роботи. Колись зробив модель
дуже гарного воза. Вчителька його  хвалила і всім показу"
вала того воза. Війна застала його підлітком. Після смерті
батьків  не було куди дітися, тому брати забрали його з со"
бою в ліс. Був зв’язковим, але нікого не вбивав. Його вислі"
див Петро Бірук із своїми «яструбками» в хаті одного дядь"
ка. Юхим втік на горище, але отримав поранення і здався.
На суді він розкаявся, йому присудили 20 років таборів, але
через психічне захворювання звільнили достроково. Після
ув’язнення  працював шофером у Дніпропетровську, одру"
жився.  Однак потягнуло на Батьківщину, приїхав провіда"
ти рідні місця. Про це дізналися родичі убитих Адамом лю"
дей, почали писати в «органи». Його заарештували знову,
відбувся судовий процес, на якому всю вину братів припи"
сали йому.  Автор, щоб не дуже перекручувати фактів, все,
що стосувалося Адама, писав просто «Хотинський», аби
створити видимість, що це робив Юхим. Його засудили до
розстрілу. Вирок виконали у 1985 році.

 Іван був жонатий, дружину й дочку також вивезли.
Адам був молодий і неодружений. Мав дівчину, як і кожний
молодий хлопець, пізніше вона вийшла заміж.

Ходило в ті тривожні роки по лісах багато різного пас"
кудства під виглядом повстанців. З тризубами на кашкетах
волочилися справжні бандюги. Вони грабували людей і збит"
кувалися над ними. Повстанці їх виловлювали і знищували.
Пантелій, сусід мого діда, розповідав про одного з них, який
ходив з тризубом і знущався над жінками, гвалтував їх. Люди
його зловили і передали  в СБ УПА

Який страшний то був час! Скільки років моя родина
спогади про це ховала в глибині своєї душі, не розповідаючи
дітям нічого. Їм судилося пережити страшне пекло. Вічний
страх: прийдуть, заберуть, уб’ють! Ходили і повстанці з
тризубами, і партизани, а потім енкаведисти, переодягнені
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в повстанців. Переодягалися партизани у повстанців, і на"
впаки. Таким чином перевіряли  людей на лояльність до тих
чи до інших. Хто був дурніший і піддавався на провокації,
той поплатився життям. Вижили обережніші, які на всі роз"
питування відповідали: «Не знаю». Вони мовчки віддавали
все, що в них просили. Хто просив, а хто забирав без дозво"
лу. В селах почали виготовляти самогон, щоб було чим до"
годжати гостям. На самогон можна було щось виміняти. Ва"
рив самогон і мій дід. Ось тоді й з’явилися у нас на Поліссі
п’яниці. До війни наші предки не знали  самогонки, не лая"
лися і не палили. Мій батько, хоч був  суворою людиною, а
нецензурщини я від нього не чула, брехні також. П’янку і
лайку принесли з собою «совєти».  Характерно, що по лінії
Хотинських я не пам’ятаю, щоб хтось палив.

Дорогу ціну за братів заплатили сестри Адама — Ма"
рія і Зіна. Їх вислали у Сибір, де вони і залишилися. Марія
проживає в с. Тимрук Красноярського краю, Зіна — у Че"
лябінській області. Я про них майже нічого не знаю. Вони
асимілювалися в нових умовах, в Україну переїжджати не
захотіли. По"іншому склалася доля старшої сестри — моєї
двоюрідної тітки Юхимки. Наші долі перепліталися, ми з
нею навіть жили разом, коли у 15 років я залишилася сама
без батьків.

ПОНЕВІРЯННЯ  ТІТКИ ЮХИМКИ

Юхимка, рідна сестра Адама, вийшла заміж у 1942 році
за Федора Троцюка і проживала в селі Синовому на хуторі
біля свекрухи. У 1943 році народила сина Івана. До пов"
станців не мала ніякого відношення, братів майже не бачи"
ла. Коли в 1944 році прийшли «совєти», її чоловіка мобілі"
зували в армію. Але він незабаром тяжко захворів,  його ко"
місували і відпустили додому. Чоловік довго хворів, але все"
таки видужав. Чомусь дуже боявся, що його знову заберуть
в армію, хоч мав звільнення. Тому ховався, якщо йому зда"
валося, що  за ним йдуть. Якось він косив гречку, аж їдуть
«яструбки». Аби уникнути зустрічі з ними,  втік до лісу. Його
запримітили, та наздогнати не змогли. Вирішили, що він з
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повстанцями, тому почали допитувати Юхимку. Вона ж
нічого не знала, сказати нічого не могла. Перед Спасом
Юхимку заарештовують, а дворічний син Іван залишаєть"
ся  з бабою. Юхимку взяли як заручницю, щоб виманити
Федора. В КПЗ у Ст.Вижівці сиділи вже її сестри Марія,
Зіна, там був і дядько мого батька Сергій з дружиною (бать"
ки Андрія Михалевича «Коса»). В КПЗ Юхимка сиділа
місяць. І вже від Сергія взнала, що її чоловіка  поранили «яс"
трубки» під час втечі. Федір ледве добрів до  криївки свого
тестя Андрія, однак поранення виявилося смертельним.
Поховали його в  Синовому.

Після смерті чоловіка Юхимку відпустили. Життя з
свекрухою ставало нестерпним через її важкий характер.
На Різдво Юхимку заарештували знову. На цей раз через
те, що була на прядках. Підозрювали, що дівчата сходилися
на збори, і всіх, хто там був, викликали на допити. Однак
дівчата сказали, що Юхимки з ними не було, тому її відпус"
тили.

В лютому  1946 року Юхимка виходить заміж за наба"
гато старшого за себе вдівця Буслюка з двома дітьми. Його
дочка була лише на 5 років молодша за Юхимку. На другий
день після одруження викликають її чоловіка у сільраду і
кажуть, що його жінка «бандерівка». Після цього почалися
періодичні виклики Юхимки на допити. В листопаді 1946
року Юхимка народила сина Степана. А вже в червні 1947
року  її заарештували разом з сином.  Незабаром забрали і
свекруху разом із чотирирічним сином Іваном. Сім’ю  виси"
лають в Казахстан. Чоловік став просити, щоб залишила
маленького Степана, боявся, що він не перенесе важкої до"
роги. Юхимка залишає шестимісячну дитину в сім’ї чолові"
ка. Їх же разом із свекрухою і сином Іваном як дружину і
матір «бандерівця» висилають у Казахстан (Кокчетавська
область). Поселили в порожній землянці, в якій не було де й
постелити. Не було що їсти.  Прожили в тій землянці  місяць
і бачать, що немає виходу, треба втікати. Холодно і голодно,
ще й невимовна туга за маленькою дитиною, яку залишила
з чоловіком.
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Нещасні жінки йшли пішки 200 кілометрів. Баба несла
Івана, а Юхимка — клунки з речами. Потім була довга і вис"
нажлива подорож поїздами. Їхали, як доведеться — «зай"
цями», в товарних вагонах. Біля Харкова  розгубилися. Іван"
ко попросився до вітру, сказали, що поїзд буде рушати за 10
хвилин. Тільки вийшли з поїзда, як він рушив. В поїзді за"
лишилася свекруха і всі речі. Якось добралися до Львова. В
кишені — ні копійки. Без квитка до Ковеля не беруть. Пора"
дили: візьміть квиток хоча б за 30 копійок до першої станції,
щоб лише сісти до вагона. Та не було і 30 копійок. Довелося
Юхимці,  дочці колись заможного господаря, просити ми"
лостиню. Назбирала на квиток до першої станції і на якусь
булку для дитини.  Так вони добралися до Ковеля. В Ковелі
зайшли до чоловікової сестри, яка проживала по
вул. Брестській. Відігрілися на печі, вичесали воші. Тим ча"
сом приїхав чоловік, якому передали, що його дружина в
Ковелі, і забрав їх додому в Синове.

Та недовго пробула Юхимка з дітьми. Додому вони доб"
ралися на Покрову, а вже 5 грудня її забрали знову. На цей
раз Юхимка залишила  Івана. Олексій, її другий чоловік,
відвіз Івана до батькового брата. Там Іван прожив кілька
років. В дядька він не голодував, була корова і молока мож"
на було напитися вдосталь.

Знову Юхимку разом із свекрухою відвезли у Кокче"
тавську область. На цей раз їх поселили в місті і дали робо"
ту. Та не було що їсти. Просила, щоб хоч бабу відпустили
приглянути за дітьми. Плакала і кричала. Темна і наївна
сільська молодиця ніяк не могла зрозуміти, за що над нею
чинять таке насилля, відривають від дому і дітей. Місцеві
власті розводили руками: мовляв, вони ні  при чому. Її попе"
редили, що коли ще раз втече,  будуть судити. Однак хіба
могли  погрози втримати непокірну матір, яка тужить за
своїми дітьми? Знову вони втікають разом із свекрухою. Та
на цей раз  доїхали лише до Золотоуста. Їх знову заарешто"
вують і допитують. Свої спроби втечі Юхимка пояснює тим,
що вважає себе і свого покійного чоловіка невинними. Тоді
їй зачитують документ, де вказано, що  чоловік був зв’язко"
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вим в УПА і вбивав людей. Показали підписи людей, які до"
несли на Федора. Один з них — Прокіп, який потім пішов у
«яструбки». Юхимка кинула ті документи і стала кричати,
що то все неправда, що їх оббрехали. Та плачем горю не до"
поможеш. Потрібні були докази, які б стверджували про"
тилежне. А хіба могла роздобути їх зацькована жінка у на"
ших переляканих людей? Через багато років такі докази
роздобуде її син. Він знайде свідка, який підтвердить, що його
змусили дати фальшиві свідчення на невинних людей. «Яс"
трубкам» доводився план по викриттю і знешкодженню
«бандитів». От вони його і виконували, звинувачуючи ро"
дичів повстанців та фабрикуючи на них фальшиві свідчен"
ня.

За дві спроби втечі засудили тітку Юхимку на 5 років.
Враховуючи, що у неї двоє маленьких дітей, через два роки
її звільнили з поселенням у казахстанських степах, де й
прожила вона 6 років у Зелединському районі, на Красному
кордоні. Мешкала в бараці, працювала на пилорамі. Коли
Іванові виповнилося 12 років, хтось із знайомих привіз його
до матері.

З Олексієм Юхимка була лише у церковному шлюбі.
Незабаром він приїхав її провідати, і вони розписалися. Це
дало їй право на звільнення із заслання. Після оформлення
необхідних документів було отримано такий довгожданий
дозвіл, і Юхимка разом із сином повертається до чоловіка.
Однак їх сімейне життя не склалося. Через рік Юхимка ра"
зом з дітьми переїжджає до Ковеля. Проживає спочатку у
Дідіцьких, потім наймає квартиру і працює прибиральни"
цею на хлібокомбінаті. Цей період в її житті я вже добре па"
м’ятаю. Згодом тітка отримала державну квартиру.

Син Іван Троцюк виріс міцним і дуже симпатичним хлоп"
цем. Добре вчився, захоплювався спортом. Багато років в
школі   6 на стенді висіли показники його  рекордів з легкої
атлетики, які ніхто не міг «побити». Після закінчення школи
вступив до Севастопольського Вищого військово"морсько"
го училища ім. Нахімова. Після його закінчення працював
деякий час на Далекому Сході. В одну з відпусток знайшов
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собі наречену у Ковелі Стребулєву Люду.  Про поневіряння
його матері і про його дядьків вона нічого не знала.  Дізнала"
ся про це тоді, коли службова кар’єра  Івана  була зупинена
після детальної перевірки органами минулого його родини.
Він був понижений у ранзі. А яка прекрасна кар’єра йому
посміхалася! Та Іван не відступив. Він зумів довести не"
винність свого батька, і завдяки цьому йому вдалося втри"
матися на роботі, однак просування по службі було призу"
пинене.

 Тітка Юхимка мешкала  в Ковелі одна, в неї були хворі
ноги, пізніше спричинилася серцева астма. 1 лютого 2004 р.
тітка Юхимка померла. За кілька тижнів до  смерті при"
їжджав син Іван. Йому я передала чернетки своєї розповіді
про зруйновану родину Андрія. Так що тітка встигла про"
читати і переосмислити те, що я написала. Казав Іван, що
вона все перечитала аж чотири рази. Уявляю, яку бурю спо"
гадів про знівечену молодість викликала у неї ця розповідь.
Останні роки тітка Юхимка стала дуже набожною. Її світ
обмежувався квартирою, в якій  облаштувала куточок хра"
му, та спілкуванням зі своїми подругами по церкві. Ці ж под"
руги достойно провели її в останню путь, постійно читали
біля покійної псалтир і співали заупокійних пісень.

 Юхимка була доброю і безвідмовною жінкою, вміла
шити, гарно вишивала. Доки здужала, допомагала родичам,
шила їм перини, вишивала рушники. В 1962—65 рр. Юхим"
ка опікувалася мною, варила їсти, підгодовувала. Коли ж
батько повернувся з тюрми додому, наполягла, щоб він спра"
вив мені якийсь одяг і пошила  два плаття. В свій час я допо"
магала їй скласти листи з проханням про реабілітацію та
повернення конфіскованого майна. Реабілітовані також її
сестри.

Тітка Юхимка жила тихо, нікому не набридаючи, і так
же тихо і спокійно відійшла у той світ. Царство їй Небесне!
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РОДИНА ОЛЕКСАНДРА

Наймолодший брат мого діда Олександр був не такий
суворий за  натурою, як  брати. Баба Текля навіть хотіла
йому передати свої медичні знання, однак не встигла. Саме
дід Олександр розповів колись своїй  Насті історію заміжжя
своїх діда і баби. На фотографії — це високий безвусий мо"
лодий чоловік. Поруч з ним — його дружина Ганна з малень"
кою донечкою на руках Катею, 1937 року народження. Вни"
зу стоїть маленька Настя, 1932 року народження. Не оми"
нула лиха доля і цю родину — в сім’ї Олександра повмирали
синочки ще маленькими.

 Ганна була з небагатої сім’ї.  Вона прийшла в родину
прадіда Петра дуже молодою і недосвідченою, адже вийш"
ла заміж у 16 років. Дівчина була добра і старанна, тому й
припала до серця свекру"вдівцю. Він справив їй гарні чобо"
ти, дещо з одягу. Спочатку в хаті жило дві невістки, купа
дітей. Та незабаром Андрій із сім’єю перебрався у свою хату,
а дід Петро залишився доживати при молодшому синові.
Ганна вчилася бути хорошою господинею. За порадою біга"
ла до дружини діда Антона Ганни, яка вміла гарно готувати,
бо їй доводилося часто приймати гостей.

В 1944 році Олександра мобілізували до лав Радянської
Армії. Однак воювати йому довго не довелося: тяжко пора"
нений у груди, він півроку пролежав у госпіталі. Йому було
зроблено кілька операцій, видалено частину легені і плеча.
Однак, коли довелося оформляти пенсію, то на папері вия"
вилося, що в нього виросли кістки і легені. Постарався
Андрій Козел, який після війни працював у райкомі партії.
Він всіляко мстив всій родині за страчену сім’ю.

 В подружжя народжувалися хлопці, але всі помирали
маленькими. Лише один синочок дожив до 5 років. Дочки ж
вижили. Дід Олександр доглядав могили своїх батьків, діда
з бабою, зробив хоч якісь надписи, завдяки яким я змогла
взнати, коли вони народилися і померли. А на могилах си"
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ночків стоїть п’ять однакових хрестів. Дочки діда Олексан"
дра повиходили заміж і переїхали жити до Ковеля  Тітка
Настя — моя сусідка, мені дуже близька. Дуже добра, лю"
бить допомагати. Дід Олександр прожив 69 років, далося
взнаки поранення. Його дружина померла  раніше — у 1978
році.

РОДИНА ТЕТЯНИ

Розповіддю про тітку Тетяну я завершу родовід Хо"
тинських. Була в діда Петра ще одна дочка — Марія, 1907
року народження. Однак вона померла зовсім молодою у 1924
році. Тетяна народилася приблизно десь у 1903 році. Чор"
нява, смуглява, висока, худорлява, з суворими рисами об"
личчя. Неговірка, стримана. Такою я її запам’ятала, коли
вона повернулася з Сибіру. Вийшла заміж  за небагатого
хлопця, народила троє синів. Жили бідно, тому подався чо"
ловік на заробітки за океан, начебто в Парагвай, та так і не
повернувся. Кажуть, що він там завів іншу сім’ю. Старші
сини — Іван, 1923 року народження, та Олександр, 1926 року
народження, загинули в повстанцях.  Інакше склалася доля
третього сина — Юрка,   1929 року народження. Він був ос"
тарбайтером в Німеччині, потім служив в армії.  Після армії
заїхав до нас, привіз мені цукерок. Такий гарний, стрункий
чорнявий хлопець, смуглявий, як і мати. На той час його
матір вислали через синів у Лєнінськ"Кузнецький, тому
Юрко поїхав до матері, влаштувався на роботу, а незаба"
ром одружився на красуні Люді, своїй землячці. В них наро"
дилося двоє дітей — хлопчик і дівчинка. Після відбуття за"
слання вся сім’я переїжджає на Львівщину і поселяється в
селищі Соснівці.

 Тетяна на засланні зійшлася з одним вдівцем, вже стар"
шим чоловіком, і у віці 44 роки народила від нього дочку
Галю. Другий чоловік незабаром помер. Так що виховувати
Галю довелося братові. Тітка Тетяна, Юрко і Люда давно
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померли. Після їх смерті зв’язки з їх дітьми обірвалися. Є
фотографії весілля їх дочки, на яке їздили мій батько з ма"
чухою. Доки був живий мій батько, Юрко з дружиною часто
приїжджали до нас. Були вони і на моєму весіллі.

 Отак вмирають наші батьки і рвуться родинні зв’язки.
Як прикро! Адже ми всі — з одного кореня і наші долі, хоче"
мо ми цього чи ні, тісно переплетені між собою. Наші діти
взагалі вже нікого не будуть знати. Тому й пишу цей ро"
довід, щоб знали наші діти, онуки, правнуки, що  за їх щастя
заплачено ціною страждань  предків. І ще я хочу, щоб вони
зрозуміли, що не можна вимагати від своїх дітей бути таки"
ми правильними, як вони самі. Наші діти найчастіше успад"
ковують риси дідів і прадідів, а то й ще дальших предків. Я
не вважаю цю працю, в якій намагаюся охарактеризувати
психологічні риси  моєї родини, чимось марним. Я це пишу
для наших нащадків, щоб вони могли краще зрозуміти себе
і своїх дітей.
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РОДОВІД МИХАЛЕВИЧІВ

До недавнього часу я зовсім нічого не знала про долю
родини  бабусі Євдокії Михалевич, батькової матері. А ця
доля трагічна і заслуговує на увагу. Хай ця моя розповідь
буде даниною пам’яті тим, хто боровся, страждав і загинув
за незалежність України. Я пишаюся цією гілкою свого ро"
доводу і думаю, що моя внутрішня свобода й небайдужість
успадковані саме від них. Я б не склалася як особистість, як
би не ці притаманні мені риси, котрі мене відрізняють від
інших і роблять, як каже  син, особливою. Я іноді буваю жор"
сткою, непримиренною, занадто прямолінійною, навіть без"
жалісною, але справедливою, не вмію лукавити і брехати
(це від Хотинських), і в той же час буваю доброю і безвідмов"
ною — це від Михалевичів і Омелянюків.  Небайдужість —
від  гілки Михалевичів.

Однак почну свою важку розповідь про родину Миха"
левичів. Мій прадід, Михалевич Йосип Данилович, народив"
ся у 1858 році і помер у віці 87 років від голоду на засланні у
Пермі.  Працював лісничим  на Волині, проживав у селі Зам"
шани. Ліс знав добре, мав хорошу зарплату, ще й непоганий
приробіток від заготівлі грибів та ягід. Був ощадливий, скла"
дав копійку до копійки і згодом прикупив собі лісу. Розроб"
ляючи лісову ділянку, можна було непогано заробити. Та"
ким чином  придбав собі кілька хуторів: Хочево, Поди, Пісоч"
ненське, ще була земля біля цвинтаря. Мав троє синів, і всім
треба було дати клапоть землі. За дочкою давали в придане
щось із господарства, подушки, рушники, постіль та різне
начиння.

Дід був свідомою,  глибоко віруючою та національно на"
лаштованою людиною. Любив читати книжки з історії Ук"
раїни, знав польську, німецьку та білоруську мови. В націо"

РОЗДІЛ 2

ЗРУЙНОВАНЕ ГНІЗДО
РОДИНИ МИХАЛЕВИЧІВ
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нальному  дусі виховав своїх дітей. В 1920 році допомагав в
гущавині лісу переховуватися військам УНР. А коли з’яви"
лася УПА, то допомагав повстанцям.

Дід одружувався три рази. Його перша дружина Вар"
вара, 1856 року народження, померла у 30 років.  Від першої
дружини був син Омелян, 1884 р. н.

Після смерті першої дружини дід одружився вдруге. Від
другої дружини у нього було троє дітей: син Сергій, 1889
року народження, дочка Євдокія, моя бабуся, 1900 року на"
родження,  син Лаврін. Про Євдокію я вже розповідала, тому
моя ця оповідь буде про родину Сергія і Лавріна.

10 лютого 1939 р. Весілля Насті і Колі Дідіцьких.
Родини Хотинських, Михалевичів,  Дідіцьких.

Зліва стоять: другий Дорофій — брат прадіда Петра, прадід Петро,
Лаврін Михалевич, шостий — Василь, син Дорофія, поруч з ним
Сергій Михалевич — батько «Коса», далі Тетяна, дідова сестра, ззаду
по центру дід Адам і Олександр Хотинські, внизу їх дружини;
в другому ряду сидять по центру дід Антон з дружиною, справа з
білою бородою — мій прадід Йосип Михалевич, над ним Іван
Хотинський («Хміль»), Іван — син Дорофія, поруч з ним, можливо,
Андрій Михалевич («Кос»), серед жінок третя справа — мати «Коса»
Мотрона; внизу сидять зліва направо два сини Тетяни, далі Юхим,
Адам «Чорнота», Юхимка Хотинські.
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Третя дружина діда була з села Глухів, з нею у діда дітей
не було.

Дід проживав біля середнього сина Сергія. Сергій добре
вчився в школі, гарно читав, його навіть призначили дячком
православної церкви. Був дуже працелюбним, тому дід
віддав йому найбільший хутір Хочево.  Дружина Сергія,
Мотря, вродлива і працьовита молодиця з твердим харак"
тером, до заміжжя працювала в наймах у сім’ї Михалевичів,
бо рано залишилася круглою сиротою. Мотрю полюбили в
родині Михалевичів, вважали її членом родини. Євдокія ста"
ла їй подругою, а Сергій — коханим чоловіком. Вони одру"
жилися ще до Першої світової війни. Під час Першої світо"
вої війни сім’я разом з Євдокією була евакуйована на Ку"
бань, в станицю Чичоти. У подружжя на той час вже був
хлопчик, звали його Гнатком, але він помер ще маленьким.
Була також дівчинка Юля, якій теж не судилося довго жити.
Заболіла в неї ніжка і від цього вона померла. Напередодні,
весною, у свої 8 років,  посіяла багато квітів навколо хати, а
коли померла, то вони дуже рясно цвіли, і своїм цвітінням
боляче бентежили мамину душу. Дивлячись на них, вона
весь час плакала. А всього у подружжя Сергія та Мотрони
народилося 11 діточок — семеро вижило, а інші померли ще
маленькими.

Старший Андрій народився у 1919 році — загинув в УПА
у 1951році;

Тамара — 1923 р.н. — померла в 2002 році;
Марія — 1925 р.н.   — загинула в УПА в 1949 р.;
Ольга — 1929 р.н.;
Феня — 1931 р.н.;
Григорій — 1936 р.н. — помер у 2007 р.;
Настя — 1939 р.н.
Сергієві була відписана найбільша частка землі — 25

десятин. В господарстві були  віялка, молотарка, січкарня,
пасіка, садок, 3—4 коней, 6—7 корів, стадо овець. Всі госпо"
дарські споруди були розташовані стосовно хати буквою
«Г». Така забудова характерна для Полісся. Сім’я була за"
можною, хоч і багатодітною, тому мала можливість навчати
дітей.
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АНДРІЙ  «КОС»—

НАШ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕРОЙ

Андрій вчився добре. Після початкової школи закінчив
лісничу школу. Чи вчився він у гімназії, питання спірне.  Дід
навчив його мови лісу, що згодом стало у великій пригоді.
Він добре орієнтувався на місцевості, знав, як безпечно
пройти через заболочені місця і трясовину. Андрій змалеч"
ку виростав національно налаштованою людиною. Дід роз"
повідав йому історію України, виховував  в дусі любові до
рідного краю. Але особливий вплив на формування націо"
нального світогляду Андрія мала  вчителька Юлія Степа"
нівна, дочка патріотично налаштованого ковельського
підприємця. Біля Андрія гуртувалася молодь — часто зби"
ралися, про щось шепталися.

Відомо, що в 1938 році Андрій разом з групою ковельсь"
кої молоді вийшов на майдан з протестом проти злодійсько"
го вбивства Євгена Коновальця. А вже з 1939 року  очолю"
вав Седлищанський районний провід ОУН. На час приходу
червоних на Волинь очолюваний ним провід повністю пере"
ходить у підпілля. Більшовики підбурюють  несвідому мо"
лодь проти заможних селян. Адже це було головним у їх
політиці — всіх зробити бідними. Підбурені молодики почи"
нають підпали необмолоченого збіжжя та чинять іншу шко"
ду. Молодики підпалили господарчі будівлі і хліви Михале"
вичів, але вони дещо прорахувалися. Батько Сергій з
Андрієм встигли повідкривати хліви, випустити худобу.
Вихопили із полум’я віялку. Молотарку ще напередодні
заховали в колешню, яка стояла окремо. Окремо стояли та"
кож комора і хата, проте згоріли свині, січкарня, клуня,
хліви, а також дерево  Андрієві на хату. У відповідь   Андрій
створює ОУНівські молодіжні групи самозахисту і таким
чином нейтралізує руйнівну дію підбурених молодиків.

Розкуркулити родину Михалевичів енкаведисти не
встигли — розпочалася війна. Новий коричневий окупант
нічого доброго українцям не приніс. Німці знищили сім’ю
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молодшого брата Сергія — Лавріна (про це буде окрема роз"
повідь). Червоні комісари, відступаючи, залишили свою
агентурну мережу. Тому ОУНівцям довелося вести рішучу
боротьбу як з одними, так і з іншими. З цією метою створю"
ються підрозділи Служби Безпеки ОУН. Референтом СБ
Седлищанської, а пізніше Ковельської округи став Андрій
Михалевич. Андрій  (псевдо «Кос») набирався досвіду і пра"
цював поруч з такими відомими на Волині діячами ОУН, як
Омелян Грабець  («Вовк»), Сергій Качинський  («Остап»),
Леонід Ступницький  («Гончаренко») та ін.

 Захисту потребувала розгалужена мережа ОУН. По"
чали з’являтися перші підрозділи повстанців, яких також
потрібно було захистити від зрадників і сексотів. Умови того
часу вимагали від наших розвідників неабиякої уваги, пиль"
ності та рішучості. Але треба було бути й справедливим. Я
не чула від родичів про «Коса» нічого поганого: він був врівно"
важеною і за натурою доброзичливою людиною.

Андрій Михалевич був жонатий,  мав двох синів —
Івана, 1938 року народження, та Федора, 1943 року наро"
дження.

Повстанці озброювалися, нападаючи на невеликі
німецькі формування. Вони відбивали у німців молодь, яку
вивозили до Німеччини на примусові роботи. Іноді зав’язу"
вали бої з партизанами. Слідом за «Косом» до УПА пішла
молодь хутора Наддатинь. Із  Замшан в УПА було 80 чо"
ловік, із Синового — 180. Як бачимо, це був масовий порив,
молодь вірила, що вона бореться за святу справу. Майже
всі  загинули, загинув кращий цвіт нашого народу!  Най"
більша дислокація повстанських загонів була в районі Ка"
меня"Каширського. Кривавий бій розгорівся біля села Дош"
ного. Він тривав близько двох годин, половина повстанців
загинула, половині вдалося врятуватися

 Після приходу радянських військ почалися облави і
масові арешти родичів повстанців. Прочісували ліси з соба"
ками, влаштовували облави, як на зайців. «Кос» був невло"
вимий, мав добре законспіровану мережу своїх людей, які
перебували і в «яструбках». Вони  надавали багато цінної
інформації, попереджували людей про облави.
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Коли почалася масова мобілізація чоловіків у Радянсь"
ку Армію, повстанці СБ робили все, щоб її зірвати, проводя"
чи роботу серед молоді. Так їм вдалося молодь з сіл Моще"
ної, Журавлиного і Дубового забрати в ліс і відвести в надійні
місця. Не раз доводилося «Косу» і його охоронцям вступати
в нерівний бій. Виходити неушкодженими та перехитрити
ворога допомагало знання лісу.

Загинув «Кос» у 1951році. Є версія, що він сам підірвав
свою криївку, коли його вислідили із собаками. Напередодні
матері  сказав: «Я живим не здамся!». Його найменша сест"
ра Настя була свідком  зустрічі з мамою і на все життя запа"
м’ятала слова, які сказав  брат: «Якщо я й загину, то все
одно прийде час і моя маленька сестричка побачить, як від
наших незахоронених кісток загориться ватра, що своїм вог"
нем освітить шлях до перемоги нашим послідовникам!».

В своєму листі до мене Настя на моє прохання так опи"
сує психологічний стан повстанців, які, гнані і переслідувані,
змушені були ховатися в лісі: «У совєтів були тюрми, конц"
табори, були Сибір і Колима. А що було в повстанця і що він
повинен був робити, коли душа його розривалася від болю і
страждання, коли серце його боліло і пекло, мучилось по
родині, коханій дівчині, за сестрами і братами, за загиблими
друзями"побратимами? А видавали і продавали, вистежу"
вали свої, близькі, сусіди. А той, що воює, сподівається на
перемогу, бо він воює за справедливість, за свою землю».

Ковельчвнин Микола Петрук розповів мені про «Коса»
наступне:

— Народився Микола 1930 року. Після приходу черво"
них у 1944 р. він ще був малолітнім. Коли ж прийшла пора
йти в армію у 1948 році, то  в армію не пішов, а пішов в УПА.
Його брати ходили у повстанцях, а сім’я часто надавала при"
тулок і харчі людям «Коса». В їх хаті була замаскована
криївка. Коли заарештували  брата Степана, то виявили
криївку, в якій була друкарська машинка і свіжі віддруко"
вані листівки. Їх текст заслуговує на увагу:

«Настане час, коли затріщить московсько"більшовиць"
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ка імперія і розсиплеться на порох, а на її руїнах поряд з
іншими вільними народами постане визволена з нестерпно"
го рабства Україна…

Слава борцям за вільну Україну!».
Які пророчі слова! Звідки, з якого джерела бралася та

віра? Що давало силу нашим повстанцям витримувати всі
труднощі підпільного життя, поневіряння, голод і холод? З
яких глибин підсвідомості породжувався той героїчний по"
рив, що привів до лав повстанців тисячі простих, малогра"
мотних, але щирих сільських хлопців?

Молодий Микола став для «Коса» підпільним інформа"
тором. Був випадок, коли хворий Андрій переховувався у
них на горищі. Аж тут заходить в хату дільничний, якому
просто захотілося випити. Заманулося  йому  цибулі, а ци"
буля була на горищі.  Не довго думаючи,  дільничний намірив"
ся полізти на горище сам. Миколі ледве вдалося його втри"
мати. Можливо, був якийсь донос, але якось вдалося небез"
пеки уникнути.

 На прохання «Коса» Микола йде в «яструбки», адже
там також потрібні були свої люди. Йому вдалося кілька
разів попередити «Коса» про небезпеку. Одного разу Мико"
лу повідомили, що його підозрюють у зв’язках з повстанця"
ми.  Тому на початку 1950 року  довелося втікати в ліс і на"
далі перебувати біля «Коса» в якості охоронця. Вони разом
пройшли сотні кілометрів повстанськими стежками, побу"
вали в багатьох криївках повстанців Волині, неодноразово
мали сутички з підрозділами НКВС і МВС, піддавали суду
багатьох сексотів.

Микола Петрук розповів ще про такий випадок. У 1980
році йому розповів одну жахливу історію колишній «ястру"
бок» (вже помер). Його група вирішила йти від села до села
не дорогою, а лісом. Раптом почули запах диму. «Яструбки»
зупинилися, подумали, що хтось жене потайки в лісі само"
гонку. Пішли на дим, і незабаром побачили вогнище, біля
якого сиділо 5 чоловік. Хлопці пекли сало. «Яструбки»
підкралися ближче і відкрили прицільний вогонь. Двох важ"
ко поранили, а троє втекло. На пропозицію цього «яструб"
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ка» доставити поранених в село і здати в «органи» старший
групи відповів, що їх треба  підсмажити на вогні, що вони й
зробили. І це зробили не німці, не поляки, не москалі, а ук"
раїнці — «яструбки»!

Група «Коса» наводила страх на енкаведистів та їх аген"
туру. На «Коса» починається полювання. Переманювали
його людей, влаштовували засідки на лісових стежках. Пе"
реодягалися під повстанців, але «Кос» на їх приманки не
піддавався. Провалювалися його явочні місця, зимові квар"
тири. Переодягнені чекісти під маскою повстанців шаста"
ють вечорами попід вікнами, випитують селян. Групі «Коса»
довелося вимушено перебазуватися на північ, у заболочені
місця Камінь"Каширського району.  Недалеко села Ново"
червища було дві добре замасковані криївки. В одній з них
перебували «Кос», районний провідник «Орлан» із с. Раків
Ліс та друкарка. Боївка була оснащена радіоприймачем,
друкарською машинкою, був добрий запас автоматичної

Михалевич Андрій (фото з архіву КДБ).
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зброї, гранат та харчів. На зовнішній зв’язок виходили тільки
«Кос» та «Орлан». Якось вони ледве не потрапили під обла"
ву. «Кос» отримав від «Щербатого» листа з проханням
організувати зустріч. На зустріч  послав   трьох — Миколу
Петрука (псевдо «Дмитро»), «Явора» і «Калину». Хлопці
заздалегідь прийшли на місце зустрічі, перевірили, чи немає
засади. Розвели вогонь, вирішили зварити картоплю. «Явір»
пішов за водою і побачив трьох чоловік у шинелях, серед
них був Михайло Щербатий. Спитав пароль, але відповіді
відразу не отримав, начебто забули. «Явір» відчув небезпе"
ку і кинувся втікати. Його застрелили відразу, «Калині»
прострелили шинелю, а Миколі — ногу. Тягнучи ногу,
«Дмитро» намагався відірватися від нападників. Згодом «Ка"
лині» довелося його тягнути на плечах. Коли вибігли на до"
рогу, побачили підводу, на якій їхала знайома дівчина. З нею
зуміли відірватися від переслідувачів і добратися до своєї
другої криївки. Хлопці надали Миколі необхідну медичну
допомогу — в лісі  це  вміли робити всі.  Незабаром його то"
вариш Бойко пішов провідати криївку «Коса», яка знахо"
дилася від них за 30 кілометрів і  була дуже добре замаско"
вана. Та на місці криївки  застав лише яму і попелище. Криїв"
ка була підірвана — живим «Кос» не здався!

Це сталося 8 грудня 1951 року.  Довелося втікати по"
далі від цих місць. Вони зв’язалися з «Ярим» — провідником
Ковельської округи ОУН і  стали переміщатися в напрямку
с. Велимчого.

НЕРІВНА БОРОТЬБА

 8 квітня 1952 року повстанці  зайшли щось перекусити
в с. Теклю, рідне село Миколи Петрука. Та їх видали, хату
оточили енкаведисти, зав’язався нерівний бій.  Всі побра"
тими Петрука загинули, а  його з 9 кулями в тілі забрали в
полон. Миколу довго лікували, він позбавився одного ока і
руки, але вижив. Йому дали 25 років каторги.

 Вдумайтеся в ці дати. «Совєти» прийшли в 1944 році,
а повстанці воювали ще в 1952 році. 10 років партизансь
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кої війни без надії, зовнішньої допомоги, без одягу і взут

тя! Чи здатний сьогоднішній народ на таку самопожер

тву? Воювати до кінця, без надії сподіватися, бути при

реченими, але не відступати! Вічна слава героям, які заги

нули за славу і незалежність України! Низький уклін тим,
хто залишився живим!

Федось Романюк, житель с. Теклі, досліджує події тих
років і пише повісті. В своїй повісті «Протистояння» він за"
значає: «…меншало боївок, в них — повстанців. Одні знема"
гали в Гулагах, інших кості тліли в невідомих могилах. Не
було кому їх оплакувати, бо рідних доля також гонила по
снігах Сибіру, Мордовії, сипучих пісках і такиру Казахста"
ну. Вмирали молодими, але виконували покладене долею
завдання — показати, що не всім байдуже, якою бути нашій
Україні. Їхня юність увірвалася в життя з новим бажанням і
ще більшим пізнанням істини, яка, як і надія, не вмирає.
Можливо, без справжньої любові і смаку  життя молодість
їх пролетіла і згасла, як вранішня зоря. На їх життєвий поріг
уже ніколи не ступить сива осінь…»

Про них народ складав пісні і співав потайки. Пісні на"
роджувалися і в засланні та на каторзі, поверталися через
багато років в Україну. Ось історія однієї з них.

Ранком 1945 року на свято Трійці повстанці запросили
до лісу священика, щоб прийняти святу сповідь. Вони зби"
ралися в похід у Карпати. Хтось їх видав. На 50 вояків напа"
ли в десятки разів більші сили противника 160"го полку де"
в’ятої дивізії. В нерівному бою загинули «Орлик», «Сокіл»,
покінчив життя самогубством тяжко поранений сотник «Со"
ловейко» — Пилип Терентійович Сорока та інші. Над їхніми
тілами повісили священика. Представники влади три дні не
допускали людей і поширювали чутки, що свої своїх вбива"
ють. За таку неправду «Кос» мстив «совєтам» все своє жит"
тя. А мати Соловейка після десятилітнього ув’язнення при"
везла із каторги пісню, в якій оспівано її сина: «Ой, у лісі на
полянці стояли повстанці». У Мислинському лісі замучили
сестру «Соловейка», зв’язкову Ганну Сороку. Про Ганну Со"
року наш рухівець Петро Кошелюк узнав із архіву СБ УПА,
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який знайшли в Буцині. З його ініціативи за допомогою ко"
вельських рухівців на місці  загибелі встановлено Пам’ят"
ний знак. Ганна Сорока доводилася  дочкою його мачухи.

Хочеться ще розповісти про святкування останнього
Різдва 1952 року вцілілими повстанцями з оточення «Коса»
у повісті «Протистояння»:

«За тиждень до Різдва на дверях школи  с. Теклі з’яви"
лася листівка"застереження: «Не займайтеся безглуздою
агітацією! Люди цілорічно щоденною працею своїми мозо"
лястими руками заробили святковий відпочинок, пов’яза"
ний з народженням сина Творця Небесного. Не виполіскуй"
те з дитячих душ віру наших предків у Ісуса Христа, з якою
вони в любові і доброті пройшли все своє нелегке життя. Хай
колядками, щедрівками діти звеличують Всевишнього, да"
рують хвилини радості і бажають щастя своїм родинам і всім
людям.

 Вояки ОУН"УПА»
Такі листівки з’явилися і в інших селах. А самі повстанці

радилися, як провести свята, щоб і самим трохи розслаби"
тись від щоденного нервового напруження, душевного пе"
реживання. Іноді приходила нудьга в гості, бо життя роз"
маїттям не вирізнялося. А його буденність часом народжу"
вала в голові справжній хаос. За кожним прожитим тиж"
нем, місяцем, роком ще марилося щастя. Воно в підпіллі, як
сонячний зайчик, світить, а в руки не береться. В пиятику
не кидалися, бо могло статися непередбачене, яке суворо
каралося повстанськими законами. Вирішили побувати на
Різдвяні богослужіння в церквах Чевеля, Дубечного. Ще
перед цим у Замшанській церкві під накритою епітрахіллю
приймали таїнство сповіді.

— Гріхи є?
— Так, батюшко.
— За що?
— Воюємо за вільну незалежну Україну.
— Хай береже Вас Всевишній за мученицькі прожиті

роки. Прости їм, Господи, гріхи вольнії і невольнії. Амінь.
Стоячи в церкві на Богослужінні, хотілося повстанцям,
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щоб церковний хор українською мовою повів піснеспіви
«Боже, великий, єдиний, нам Україну храни!». Але не діжда"
лись…Раннім світанком зібрались в Оляниній  хаті. Накри"
ли стола, засвітили свічки. З них восковим димом у душі
спливали дні дитинства, колядки, куток з пахучим сіном і
кутею та батьківська молитва за Різдвяним столом. Налили
чарки: «Вип’ємо, браття, за себе, поки живі, за страдницю"
Україну, її майбутнє, допоки вона не сконала у багатонаціо"
нальному більшовицькому гуртожитку. Хай гикнеться на"
шим рідним, які поневіряються у далеких холодних світах»,
— виголосив короткий різдвяний тост Гамалія. Пом’янули
покійних повстанців і керівників боївок: Ворона, Щебета,
Луя, Коса, Старика, Оляну та інших, які віддали своє життя
на вівтар Слави України. Тихенько полинула мелодія «Ще
не вмерла Україна, і слава, і воля…», яку ще раніше розучу"
вали в боївках, а Луй підігравав на кларнеті.  Як би хотілося
повстанцям і всім закатованим за волю України почути ці
слова і мелодію, яка журавлиним ключем, дзвонами проне"
сеться над просторами вільної незалежної України від співу"
чих полонин Карпат до сивочолого Дніпра і давніх могил
Донбасу. Довго йшла мова, згадували різні події попередніх
років, оцінювали своє життєве становище з усіма його бо"
лями і наслідками. То було їхнє останнє Різдво Христове,
останній Новий рік, який чорною тінню пронісся по їхньому
життю».

ПОНЕВІРЯННЯ СІМ’Ї

СЕРГІЯ МИХАЛЕВИЧА

Совєти переслідували родину Андрія і зробили все, щоб
запроторити її до Сибіру. Ще перед війною батькові Сергію
приснився сон: звила пташка 4 гнізда, та налетіла буря і
зруйнувала  гнізда. Так зруйнувалися батькове гніздо, сім’ї
Андрія, Марії і Тамари. Нікого з родини Сергія Михалевича
не залишилось в Замшанах, навіть могил немає. Совєти роз"
грабували їх господарство, заарештували батька.
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19 листопада 1944 року забрали маму, діда, Ольгу, Феню
та Настю і повезли в с. Сереховичі. Звідти їх мали вислати
до Сибіру. Стояла глибока осінь, і люди, яких зачинили в Се"
реховицькій школі, розуміли, що їх чекає попереду. Вони
сиділи  і плакали від горя, в приміщенні була гнітюча атмос"
фера, як  на поминках за небіжчиком. Феня попросилася
«по нужді» на двір. Мама з Фенею попросила вартового ви"
пустити їх на хвилинку. Вартовий дозволив. За ними ув’я"
залася мала Настя. Коли вони вийшли, то  на дворі нікого не
було. Була похмура, холодна і темна, хоч око виткни, як ка"
зали в народі, ніч. Тут у мами й виник план втечі. Але в школі
залишилися дід і Ольга. Як бути? Тоді вона вирішила відпра"
вити дітей одних, а самій повернутися до діда і Ольги. —
«Ідіть, діточки, прямо, — показала рукою дорогу на Буцин,
— попроситесь в Буцині до когось до хати, потім за вами
хтось прийде, а я повернуся до школи, мені Ольги і діда шко"
да». А діти — в плач. Куди ж іти в таку темряву самим і до
кого? Мама перехрестилась і каже: «Ольга зрозуміє, що ми
втекли і сама втече, а дід на це не піде, та й харчів йому на
довше вистачить».  Доки діти з мамою добралися до Буцина,
вимокли в багнюці, дорога була перерита окопами та тран"
шеями, в яких стояла вода. В селі ледь пустили до якоїсь
хати, там діти  залишились, зігрілись, обсушились, а мама
пішла шукати допомоги. На другий день ввечері дітей хтось
забрав і привів на «Гайдуки» (хутір Наддатинь). З цього часу
почалися поневіряння, переховування у людей, аж доки
радянська влада не стала розповсюджувати прокламації
такого змісту:  «Радянська влада гуманна, всім все прощає,
хлопці здавайтесь, а хто переховується, повертайтесь у свої
домівки». Були хлопці, що повірили, повірила і родина Сер"
гія Михалевича, адже ніякого злочину вона не скоїла.

Таким чином, за першої спроби вислали лише одного
діда — всі інші повтікали. Архівна довідка про  затримання і
висилку датована 6 вересня 1947 року (протокол   29б):
«Як член сім’ї учасника УПА Міхалевича Андрія Сергійо"
вича був висланий в Молотовську область терміном на 5
років з конфіскацією майна його дід Міхалевич Йосип Дани"
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лович, 87 років. Перебуваючи у висланні на спецпоселенні,
Міхалевич Йосип Данилович помер 26 березня 1945 року».
Складається враження, що спочатку виселяли, а потім вже
писали постанови, тобто оформляли необхідні документи
заднім числом.

Незабаром сім’я знову зібралася в своєму домі. Засіяли
поле, трохи обжилися, однак в серпні заарештували всіх —
батьків і трьох дітей. Тримали 3 місяці у Старій Вижівці в
бліндажах. Якраз тоді там сиділа і тітка Юхимка, про яку я
розповідала раніше. Вивезли їх у 1946 році в Удмуртську
АРСР,  Пермську обл., Іжевський район. Ольга, Тамара,
Андрій, Марія залишалися на Волині у підпіллі.

Через рік, в кінці весни 1946 р., сім’я втікає назад в Ук"
раїну, адже там залишились Оля, Марія, Андрій, Тамара з
маленькою дитиною. Хтось татові допоміг купити квитки на

70
ті роки. Магадан. Сестри Михалевичі з дітьми. Перший ряд
сидять справа — Настя Михалевич (Пиянзіна), зліва Оля, дочка

Насті Оксана, Вова — син Олі; другий ряд справа — Тамара,
Ігор— син Насті, Толя — син Тамари, Міша — прийомний син

Олі, Тома — дочка Олі.
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пароплав. Пливуть вночі на пароплаві спочатку по Камі, а
потім  по Волзі до Саратова, а далі поїздами добираються до
Ковеля. До  Замшан не повертаються — це небезпечно. Най"
меншу Настю в грудні 1946 року від Дідіцької Насті батьки
відводять в сім’ю до Савки Сліпого у Шайне,  змінивши їй
прізвище на Калачук (дівоче прізвище матері). Григорія
передали на руки якоїсь «бабусі» із Волошок. Брат опіку"
вався родиною, розміщуючи сестер і брата по людях.

Ще під час гітлерівської окупації стала членом ОУН
молодша сестра Андрія «Коса» — Тамара Михалевич"Па"
шинська, а згодом й Марія.

 Довго будуть розшукувати енкаведисти дружину Ан"
дрія — Наталку, щоб з її допомогою вийти на «Коса», але їм
це не вдасться.

В 1947 році енкаведистам вдалося заарештувати Та"
мару, Ольгу. Їх засудили  на 25 років без права повертатися
на батьківщину, приписавши якусь диверсію. Так вони й
залишилися проживати у Магаданській області. Під час до"
питів дівчат били і заставляли «підписати»  на себе вигадані
злочини. Недавно Тамара померла, про її трагічне життя
буде окрема розповідь. Феню Михалевич заарештували за
неповідомлення про те, де перебуває  брат. Її цілий рік про"
тримали у Рівненській в’язниці, поки не виповнилося 18
років, в 1949 році судили і дали 10 літ таборів і теж  — без
права повернутися на Україну.

МАРІЯ

Доля Марії склалася трагічно. В 1942 році вона стала
членом ОУН і вийшла заміж за кущового провідника ОУН
Старовижівського району Степана Васильовича Калачука,
на прізвисько «Малюх», який проживав по сусідству з сім’єю
Михалевичів (по вуличному Мартинів). За завданням ОУН
вони обоє пішли у підпілля. Степан Калачук — «Панас»—
загинув у 1948 році від рук німого місцевого «яструбка».
Марія ще цілий рік працювала друкаркою, перебуваючи в
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криївці, і була зв’язковою «Коса». Влітку 1949 року сексот"
ка із с. Рокитниці привела в криївку енкаведистів, де пере"
бували повстанці групи СБ і Марія з ними. На пропозицію
здатися  пролунав потужний вибух, а потім ще один. Заги"
нули всі, хто там був, а також троє енкаведистів. На ксеро"
копії світлини, де Марія із своїм  чоловіком Степаном, я бачу
міцну, невисокого зросту дівчину з світлим волоссям, ши"
року в плечах. Такої статури був мій батько і я. І саме на цій
світлині я знаходжу якусь схожість між Марією і мною: фігу"
ра, постава, плечі, тип обличчя, колір. І мій батько, і я ус"
падкували широку кістку когось із родини Михалевичів.
Мені приємно, що я схожа на свою відважну тітку. В думках
опиняюся на її місці і знаю, що мені вистачило б сили і муж"
ності вчинити так, як вчинила вона. В екстремальних ситу"
аціях  не оглядаюся на саму себе, йду до кінця, часто необач"
но «спалюючи мости». Іноді мені здається, що в таких ви"
падках нами керує якась вища сила, і ми йдемо за покликом
серця, зовсім не переймаючись наслідками наших необач"
них вчинків.

 Та я ніколи не шкодувала, що так чинила. Я тоді

Марія і Степан (фото з архівів КДБ).
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відчувала себе на висоті, була щаслива, що здатна на вчинок.
Не раз в своєму житті я псувала собі кар’єру! Мене не розу"
міли, вважали дивачкою, але й захоплювалися, бо я була
вільна у своїх вчинках. Ось такою мені видається Марія, яка,
не задумуючись, віддала своє молоде життя в боротьбі за не"
залежність своєї Батьківщини! Як шкода, що немає людини,
яка могла б мені розповісти про неї. Можливо, її сестри, чи"
таючи це, зможуть видобути із своєї пам’яті якусь згадку про
неї і напишуть мені листа. Я була б їм дуже вдячна!

НАТАЛЯ — ДРУЖИНА «КОСА»

В 1949 році заарештували і дружину Андрія — Наталю
та засудили її на 25 років каторги. Хотілося б побільше дізна"
тися від неї про Андрія. Їй випало нести по життю важкий
хрест вдови «злісного бандерівця». Однак Наталка, прожив"
ши стільки років в страху за чоловіка і за дітей в чужому
для неї середовищі, заставила себе забути все, що пов’яза"
не з іменем чоловіка і не хоче нічого пригадувати. Просто
вона не усвідомлює, що на її  батьківщині все змінилося і її
чоловік сьогодні не бандит, а національний герой. Ось що
вона пише Насті:  «Ти мене запитуєш за моє минуле, але я
багато що забула. Ми тут нічого нікому не розказуємо, тому
і забулося. Судила мене в Луцьку трійка, військовий трибу"
нал також за статтею 54"1а. Відправили  на Північ в м. Ухту
Комі АРСР, потім у Воркуту. Там я дуже захворіла. Після
одужання дали  другу групу інвалідності. Потім цілий еше"
лон відвезли в Мордовію. В Мордовії пробула до кінця 1955
року. Відсиділа 9 років, і один рік зарахували по заліках.
Після звільнення поїхала в Лєнінськ"Кузнецький, влашту"
валася на роботу. Через три роки дали новий паспорт і зня"
ли з комендатури 5 років спецпоселення. Потім реабіліту"
вали, от і все». Не хоче Наталка писати, видно, ще досі живе
в ній страх цензури і переслідування.

Сини Андрія «Коса» закінчили індустріальний технікум.
Іван вчився у Дніпропетровську і там же працював на пре"
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совому заводі. Одружився, згодом переїхав до Маріуполя,
купив помешкання. До пенсії працював на «Азовсталі».

Федір закінчив Кемеровський індустріальний інститут.
До пенсії працював на шахтах в Лєнінську"Кузнецькому, од"
ружений, має дочку Оксану.

НАСТЯ ТА ЇЇ БАТЬКИ

10 листопада 1949р. заарештували і 60"річного батька
Андрія — Сергія і дали йому 10 років як батькові злісного
бандита. Напередодні батько послизнувся біля річки, вивих"
нув ногу, не міг ходити. Його видали сексоти. Через півроку
здалася й мама Андрія, Мотрона, яку також засудили на 10
років як посібницю підпілля ОУН. Батьки звільнилися по"
старілими, але не зломленими. Ось що записала Тамара зі
слів батька, сказаних на слідстві: «Я дуже хотів, аби мій син
працював на цій ділянці землі, що свого часу дав мені мій
батько. Але мій син обрав кращий шлях, він пішов бороти"
ся, аби вся наша земля належала українському народові. І
всі мої діти злочину не зробили, вони просто боролися з во"
рогами за кращу долю свого народу».

Згідно із Законом про політичні репресії в Україні від
17 квітня 1991 року вся родина Михалевичів реабілітована,
дідусь Йосип — посмертно. Мама Андрія померла на
80"ому році життя, а батько дожив до 91 року. Феня після
повернення з ГУЛАГу відшукала своїх батьків і оселилася
в Лєнінську"Кузнецькому. Там вийшла заміж за  повстанця
УПА, політв’язня, свого земляка  із  Старої Вижівки — Ми"
колу Волинця. Там же проживав і брат Григорій. Туди ж
приїхала і дружина Андрія Наталка з молодшим сином Фе"
дором.

А тепер — моя розповідь про Настю, з якою я нещодав"
но познайомилася і завдяки якій  маю інформацію про роди"
ну Михалевичів.

 В 1946 році мама забирає Настю із с. Журавлине і відво"
зить до свого брата Дементія на хутір Горшок  біля Замшан.
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Батьки Михалевичів.

У мами був
лише один брат,
який її вирос"
тив, виховав і
віддав заміж.
Сама вона про"
живати з доч"
кою не може,
ховається в су"
сідньому селі.
По вихідних
дочка прихо"
дить до неї.
Мама таємно зу"

стрічається з Андрієм. А коли це стає небезпечно, то на по"
бачення посилає малу Настю, щоб занести йому якихось
харчів. Якось до неї прийшли переодягнені енкаведисти і
українською мовою повідомляють, що  син запрошує її на
зустріч. Після цього повели в ліс ніби на побачення з сином
Андрієм. Завели в якусь криївку. Мовляв, з хвилини на хви"
лину має підійти «Кос», а самі стали задавати різні запитан"
ня. Коли ж Мотрона заявила, що здогадалася, хто вони, то
влаштували справжній допит. Мама  сказала їм:  «Хоч бий"
те мене, убивайте або ріжте мене на шматки, я не знаю, де
він. А хоч би і знала, то б не сказала. Адже він моя дитина і я
не можу вам віддати його на муки!».

Коли вже мама перебувала у таборах, її раптово ве"
зуть до Луцька, там тримають тиждень у тюрмі. На допити
не викликають. І так само несподівано везуть назад. Це було
в той період, коли загинув Андрій. Можливо, її привезли на
опізнання трупа, та доки везли, потреба в цьому відпала.

Існує ще одна версія. Начебто тіло Андрія привезли у
с. Замшани і посадили під деревом. Підвели до нього  сина, а
той сказав: «Тато».

 В 1947 році  Настю знову відправляють в село Шайне
(Журавлине). Мотрона також деякий час проживала в цьо"
му селі, тільки Настя не знала, що мама поруч, бо вона була
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в наймах у сім’ї, яка мешкала на хуторі під селом. Не маючи
ніяких звісток від дочок, Мотрона непокоїлася. Вона при"
йшла до Насті дуже схвильована і стурбована,  висловивши
припущення, що дівчат заарештовано. Мама, очевидно, вто"
милася від безкінечних поневірянь між людьми, від тривог за
дітей, які переховувалися в різних місцях аж до 1949 року.

Після стількох років поневірянь, після арешту чолові"
ка Сергія Мотрона вирішує здатися. Вона цілком усвідом"
лювала, що сподіватися їй уже немає на що. Та ще не байду"
жа їй доля тих людей, яких вона піддавала ризику, перехо"
вуючись у них. Адже у випадку  арешту ті люди зазнали б
такої ж кари, як і вона.  Перед тим,  як здатися, мама з На"
стею приїхали поїздом з Мизова до Заболоття, а звідти пішки
добралися на хутір Горшок до дядька Дементія. Мама довго
радилася з Дементієм, говорила з ним цілу ніч, а на ранок
сама пішла в сільраду і заявила про себе. Її в той день ще не
заарештували, а запропонували пожити на хуторі Острів в
Омеляна, брата чоловіка. Десь близько місяця Мотрона
мешкала в Омеляна, допомагала доглядати його дуже хво"
ру дружину (водянка в останній стадії), пряла, поралась по
господарству. Потім її перевели до інших людей, ближче до
хутора Горшок. Настя весь цей час жила у Дементія, з ма"
мою бачилася рідко, частіше всього в неділю в церкві, а в
будні дні пряла нитки. Це була тактика НКВС: вони споді"
валися спіймати «Коса», коли той прийде на зустріч з маті"
р’ю, але їм це не вдалося.

 Взимку 1949 року Мотрону заарештовують. Ось про що
написано в архівній довідці: «Міхалевич Сергій Йосипович
після втечі з спецпоселення заарештований  10 лютого 1949
року, а Міхалевич Мотрона Терентіївна заарештована  10
лютого 1950 року. За ст. 20"54"1 «а» КК УРСР 6 вересня 1950
року особливою нарадою   при МДБ СРСР були засуджені
обоє на 10 років позбавлення волі як посібники учасників
ОУН». Свою «провину» відбували в Іркутській області в Тай"
шетських таборах на добуванні слюди. Мати була звільнена
9 червня 1956 року, батько — 12 липня 1956 року. Обоє на
підставі Указу Верховної Ради СРСР від 24 березня 1956
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Анастасія.

року відправлені на спецпо"
селення в Кемеровську об"
ласть».

Коли заарештували
маму, люди, видно, цікави"
лися, де ж Настя, що з нею?
Щоб не видавати, де знахо"
диться Настя,  казали, що
десь пасе корову. Після
арешту мами Настя повер"
нулася в село Шайне,  де пас"
ла не одну, а декілька корів.
Господиня працювала дояр"
кою в колгоспі, то треба було
Насті доїти ще й колгоспних
корів. Доводилося і коней
колгоспних відводити на па"
совище й там стриножити.
Навчилася орати і косити,

пиляти  і рубати дрова. Чого тільки не доводилося робити
дитині — навіть милостиню просити.

КДБ розшукує Настю.  Коли  вже напали на  слід, На"
стя, щоб не підставляти людей, які її переховують, знову
повертається до дядька Дементія, де на той час проживав
брат Гриша. На жаль, вони розминулися. За кілька годин до
приходу брат пішов від дядька Дементія. Він завербувався
на роботу на Північ, і їм не судилося в цей день зустрітися.
Зустрінуться вони аж через 8 років.

Насті йшов 13"ий рік, а вона ще не ходила до школи.
Дядько сказав, щоб ішла в сільраду і добивалася притулку,
бо в неї немає батьків. Так Настя і зробила. Голова сільради
довго не знав, що з нею робити. Дівчина була вперта й сиділа
у нього під кабінетом. Довелося йому на ніч забирати її до"
дому. На другий день він довго телефонував у Стару Вижі"
вку, щось домовлявся.  Щоб виробити метрику (свідоцтво
про народження), мала дитина ходила щотижня протягом
місяця навпростець через ліс до Старої Вижівки (5км). З мет"
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Настя Пиянзіна (Михалевич) з
внуками, м. Першотравневськ, 2002 р.

рикою пішла вона  в
п’ятницю до райвно
і там просиділа аж
до вечора. Ввечері її
відводять в міліцію,
саджають на харчі
арештантів, бо не
знають, куди «при"
ткнути».   В понеді"
лок Настю поїздом в
супроводі міліціо"
нера відправляють
до Луцька в облвно,
а звідти — у дитя"
чий розподільник,
який знаходився
поблизу Луцької
тюрми, відділений
від неї величезною
огорожею і колючим
дротом. Там  вона
пробула 3 місяці. За
іронією долі, в цей
самий період в

Луцькій тюрмі перебувала  мама, яку повернули з тай"
шетських таборів.

 В дитячий розподільник направляли неблагополучних
безпритульних дітей, які крали, хуліганили і т.д. З розпо"
дільника їх шлях пролягав до колонії. Після війни дитячі
будинки були переповнені, і знайти місце для Насті в тако"
му будинку було проблемою. Директор розподільника вия"
вився гуманною людиною. Він знав, що Настя — сестра
«Коса», у свій час він сам   намагався його зловити. І хоч «Кос»
був для нього ворогом, але ворогів також іноді поважають,
якщо вони — особистості і розумні люди. Директор наказав
Насті нікому не признаватися, чия вона сестра і таки зна"
йшов для неї місце в дитячому будинку.

З цього моменту для Насті настало нове життя. Дівчин"
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Мати і невістка.

ка була переростком, і хоч
вона відразу пішла до 2"го
класу,  відчувала себе дуже
незручно поруч з дітьми, на
кілька років молодшими за
неї. Здібна дівчинка наполег"
ливо вчилася, за рік «прохо"
дила» по 2—3 класи. Як
відмінницю і активістку її
нагородили путівкою в Ар"
тек. У 18 років вона закінчи"
ла 7 класів і вступила в Бе"
регівське профтехучилище
вчитися на кравчиню. Ще з
дитячого будинку  лис"
тується з батьками. Проф"
техучилище закінчила на «відмінно», тому без екзаменів
змогла вступити в технікум. В 1958 році звільнилися батьки
і сестра Феня. Вони переїжджають на проживання в с. Гор"
няк Лєнінськ"Кузнецького району. Настя мріє з ними зуст"
рітися.

В 1958 році Настя достроково склала всі заліки за пер"
ший курс і виконала практичну екзаменаційну роботу в
надії, що її відпустять поїхати в Сибір до батьків раніше,
ніж закінчиться навчальний рік. Якраз в цьому році Гриша
одружувався, а сестра Феня народила дочку Надю і чекала
Настю, бо хотіла її взяти за куму. Батьки з Гришею жили в
Горняку (підсобне господарство Лєнінськ"Кузнецька, поруч
з містом, а Феня з сім’єю проживала в місті у брата чоловіка
Степана Волинця на квартирі).

Викладачі й майстри пішли назустріч бажанню Насті. З
їх допомогою Настя на цілий місяць раніше закінчила пер"
ший курс і поїхала до Лєнінська"Кузнецького. З Москви дала
телеграму, щоб зустріли. Від станції Єгазово до Горняка
кілометра три. Коли ж Настя зійшла з поїзда, її ніхто не
зустрів.  Речей у Насті було небагато, то вона легко за півго"
дини добралася до помешкання батьків. Біля дверей мале"
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сенької хатинки сиділа  її мама. Коли Настя підійшла і при"
віталася, вона глянула на вже дорослу дівчину та й каже:
«Ой, це ж, напевно, вона». Востаннє Мотрона бачила донь"
ку, коли тій було 12 років, а тепер вже виповнилося майже
20 — більше восьми років вони не бачилися. З хати вийшов
батько. Привіталися, прийшов Гриша на обід і в цей час при"
несли телеграму, яку Настя відправила з Москви.

Два з половиною місяці збігли швидко. Весілля, хрес"
тини, зустрічі з родиною і земляками, розмови про пережи"
те точилися цілими днями і ночами, не могли наговоритися,
розповісти одне одному про пережите і вистраждене. Тре"
ба повертатися в Україну, продовжувати навчання.

 Після закінчення  навчання у 1960 році Настя отримує
направлення на роботу до міста Кам’янця"Подільського.
Весь цей час не залишає її думка повернутися до батьків.
Через рік, назбиравши грошей на дорогу, Настя повертаєть"
ся до родини в Сибір і там залишається. Феня якраз народи"
ла дочку, тому Настя залишається біля сестри, якій потрібна
була її допомога.

Брат Гриша також виховувався «між людьми». Деякий
час  проживав у когось в селі Волошках, а потім повернувся
до дядька Дементія. Виробив собі документи, збільшивши
вік на 3 роки і 15"літнім хлопчиною завербувався на Північ.
По приїзді на місце у них відібрали паспорти і заставили
тяжко працювати. Голодні, холодні, роззуті та роздягнені,
вони не могли втекти. Вже звідти його мобілізували в армію.
Служив  в авіації у Підмосков’ї в м. Тушино. Після армії  по"
їхав до батьків у Лєнінськ"Кузнецький і там залишився.

В 1963 році Настя вийшла заміж, незабаром в неї наро"
дився син Ігор.  Її нестерпно тягне в Україну. В 1965 році
сім’я переїжджає у Першотравенськ Дніпропетровської
області, де й проживає дотепер. В 1969 році Настя народжує
дочку Оксану. Недовгим було її жіноче щастя. В 1971 році
трагічно загинув чоловік Микола, і вона сама виховує двох
діток, яким на той час виповнилося:  Ігорочку — 7, а Оксані 2
рочки.

 Настя все життя заробляла на життя шиттям, бо була
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першокласною кравчинею. Їй вдалося влаштуватися вик"
ладачем праці у школі, де вона й працювала до  пенсії.

В 1997 році за загадкових обставин загинув син. Про"
живає Настя разом з дочкою, допомагає їй виховувати чо"
тирьох онуків. У дочки є невеликий бізнес. Отака доля най"
меншої сестри «Коса» — Насті.

Настя — активна громадська діячка. Вона є почесним
членом ОУН, вболіває за Україну, бере участь у всіх рухів"
ських заходах.

ТАМАРА

Настя нещодавно прислала мені листа, де описала тра"
гічну долю своєї найстаршої сестри Тамари. Спробую її по"
вторити.

Тамара ще до війни вийшла заміж за шофера Федора
Пашинського, родом із Коростеня. Федір  загинув у перші ж
дні війни. Дітей від нього не було. Під кінець війни Тамара
вийшла заміж вдруге — за Івана Савлука. Він був віруючою
людиною і не хотів ні з ким воювати. Тому, щоб уникнути
призову в Радянську армію, намагався вдома не бувати, пе"
реховувався в родичів. Хтось  доніс на нього, що він нібито
пішов у повстанці. Одного разу, коли  зайшов додому за одя"
гом і харчами,  потрапив під облаву. Тамара в цей час по"
верталася від батьків додому. Побачивши озброєних людей
у дворі,  заховалася в хліві у сусідів.  Бачила, як солдати
виносили з хати майно і складали на фурманку. Потім виве"
ли в двір чоловіка і застрелили.  Тоді за ноги затягли тіло до
хати, а хату підпалили, щоб замести сліди злочину. І весь
цей жах відбувався на очах вагітної жінки. Незабаром вона
народила дівчинку"каліку (вроджений вивих обох ніг).
Дівчинка дуже довго не ходила. Коли заарештували маму,
донечка залишилася у хрещеного батька Головінського у
Замшанах. Після звільнення бабусі з дідусем її хтось із зна"
йомих привіз у Лєнінськ"Кузнецький. Там їй зробили опе"
рацію, і дівчинка стала ходити.
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Сім’я Волинець (Михалевич) Фені. Її чоловік
Микола та донечка Валя.

 Тамара після звільнення залишилася з Ольгою у Мага"
дані і вийшла втретє заміж, цього разу за російського хлоп"
ця з"під Ярославля, також політв’язня Юрія Миронова. Він
був засуджений за «диверсію» на заводі. В 1960 році  наро"
дила сина Толіка. Всі вони жили в Магадані. Тамара помер"
ла в 2002 році.

ФЕНЯ

Феня погано пам’ятає хутір, Андрія, Марію, адже вона
була тоді ще дитиною. В пам’яті залишилося лише те, як
переховувалася в чужих людей. Мусила щоразу мати нову
версію, хто вона, звідки і де батьки. Перед арештом прожи"
вала у с. Шайному (нині Журавлине). Настя також в цей час
перебувала там,
але на хуторі
біля села і  не
знала, що зовсім
поруч знахо"
диться її рідна
сестра. Навіть
мама їй про це не
казала, боячись,
що дитина може
ненароком про"
говоритися. Од"
нак Настя добре
пам’ятає, як од"
ного разу прийшла до неї мама і сказала, що дівчат, мабуть,
заарештували, бо  немає від них ніякої звістки — як у воду
канули. Феня описує це так: «Мені конче потрібно було по"
бачити Олю, і я пішла до неї у Ковель. До Олі прийшла Та"
мара, саме в цей момент нагрянула облава, і нас заарешту"
вали». Їх видала племінниця Бутримихи із Колодяжного.
Спочатку їх тримали у Ковельській тюрмі. На допитах пи"
тали про Андрія, чи бачила  його. Вона відповіла, що бачила,
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коли його частина проходила через село повз їх дім. Її на
слідстві не били, а Олю і Тамару дуже сильно били й мучи"
ли. Після закінчення слідства всіх трьох відправили у  Рівне,
там і судили. В архівній довідці читаємо:

«25 листопада 1947 року Михалевич Єфимія Сергіївна
була заарештована. 24 березня 1949року військовим три"
буналом військ МВС Рівненської області за ст. 54"12 КК
УРСР (недонесення) була засуджена на 10 років позбавлен"
ня волі. Із місць позбавлення волі Михалевич Єфимія Сергі"
ївна звільнена 20 листопада 1954 року і направлена на спец"
поселення в Удмуртську АРСР, куди і прибула 30 листопа"
да 1954 року. А потім,  30 липня 1954 року,  за особистим
проханням її перевели на спецпоселення в Кемеровську об"
ласть».

 Феня також повідомляє, що після суду Тамару і Олю
швидко відправили в табір, а її тримали 16 місяців в
Рівненській тюрмі, аж доки  не виповнилося 18 років.

Феню відправили в табір, що біля селища Унта Удмурт"
ської АРСР, де пробула три роки. Потім її перевезли в Крас"
ноярський край, ст. Решоти. Там і дочекалася звільнення.
На спецпоселення  повернулася в Удмуртщину, де  влаш"
тувалася на роботу з видобутку торфу  (куди вивозили сім’ю
Михалевичів у 1945 році і звідки вони втекли в Україну). Там
вона захворіла на ревматичний поліартрит. Боліла права
нога, хвороба прогресувала, були часті загострення. Через
півроку їй дали другу групу інвалідності. Працювати і жити
при високій вологості  далі не могла. Треба було шукати
якийсь вихід, і Господь послав їй інший шлях.  Сусідка мала
родичів у Лєнінськ"Кузнецьку. І коли  поїхала до них у гості,
то зустріла там земляків і родичів Фені — мого діда Адама
Хотинського, батьків Ярининого чоловіка, Стасю, сестру
дядька Колі Дідіцького, яка була замужем за Тихоном Ми"
халевичем (Чумаком), рідним братом Наталки, дружини
Андрія «Коса», тітку Малюшиху — Степана Калачука (чо"
ловіка Марії) матір.

Сусідка розповіла їм про Феню. Малюшиха й каже: «Це
ж дівчина з нашої родини, давайте зробимо їй виклик, щоб
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Ольга.

вона змогла приїхати у Лєнінськ"Кузнецький, ближче до
своїх». Так  і зробили. В Лєнінськ"Кузнецьку Феня влашту"
валася на швейну фабрику. Познайомилася з хлопцем, який
щойно повернувся із табору. Вийшла заміж, виховала двох
доньок, Надю і Валю. Чоловік її, Волинець Микола, 1920 року
народження, родом із с. Кримного. Пораненим потрапив у
руки НКВС. Військовий трибунал присудив йому 20 років
каторги. Покарання відбував у Норильську.

ОЛЬГА

Ольга закінчила два класи при Польщі, два — при
німцях і один — при совєтах. Працювала на шосейній дорозі
Брест"Луцьк, звідки її 19 листопада 1944 року забрали ра"
зом з сестрами, мамою і дідом для відправки в Сибір.

Настя переслала мені листа
від Ольги, де вона описує свої по"
невіряння. Ось короткий зміст її
розповіді. Ольга пригадує, як їх
всіх повезли в  Сереховичі, звідки
вони втекли всі, крім діда. Мама
хотіла врятувати менших дітей,
тому змушена була  втікати ра"
зом з ними. Старша Оля залиши"
лася з дідом, якого їй було шкода
залишати одного. Коли ж вона
діду повідомила, що мама з дітьми
вже втекли, то дід наказав втіка"
ти і їй. Ольга не хотіла залишати
діда одного, та той наполіг:  «Мені
все одно, де помирати, я вже своє
віджив».

 Ольга також втекла, прийшла до Малюхів, там була
мама з Фенею і Настею. Батьки з  дітьми змушені були цей
період переховуватися у різних людей. Батько відвіз її в  Ко"
лодяжне, але скільки вона там перебувала, Ольга не пам’я"
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1954 р. Хеніханджа. Другий ряд друга
справа Оля Михалевич.

тає. Пізніше  вдалося влаштуватися на роботу на ковельсь"
ку залізницю, де  й працювала до арешту. Арештували її
разом з Тамарою і Фенею.

Почалися страшні допити. Ольгу допитував слідчий
Клєткін. Дівчат били і знущалися над ними, доки вони не ста"
ли підписувати сфабриковані протоколи. Після допитів Олю
кидали в камеру нвпівживу. Ольга зрозуміла, що їй з тюрми
не вийти — покалічать або вб’ють, зроблять дебільною, бо
били по голові. Після того, як Оля підписала липові прото"
коли, бити  перестали. В протоколі  сказано, що Ольга була
інформатором у бандерівців та ще багато чого іншого, чого
не було. Після того, як Ольгу перевели до в’язниці у  Рівне,
дівчата з її камери порадили відмовитися від попередніх
свідчень. Ставлення в Рівненській в’язниці було інше — там
не били. Ольга так і зробила. Вона пояснила слідчому, що
змушена була підписати на себе наклеп, бо не витримувала
тортур на допитах.

На суді  зачитали обидва протоколи. Очевидно, другий
протокол, в яко"
му Ольга спрос"
товує свої
свідчення, не був
взятий до уваги,
бо присудили їй
строк — 25 років
каторги. Стаття
54"1а — «зрада
Б а т ь к і в щ и н і » .
Якій Батьківщині
— окупанту Росії?
Потім їй поясни"
ли, що то мала
бути смертна
кара, але згідно з
указом Сталіна
вона замінена на
25 років. Ось так ні
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в чому не винна дівчина була несправедливо засуджена на
такий великий строк і відправлена на Колиму.

 Доставили її до бухти Находка, повантажили в трюми
пароплава «Ногин» і — в Магадан на пересилку. З Магадана
вантажівками відвезли на  рудник Хеніханджа в табір суво"
рого режиму. Тамара працювала на шахті «Верхній Бу"
шуй», Ольга — на фабриці в  насосній. Умови роботи в ста"
рих шахтах були жахливі. Часто підступали грунтові води,
розмивали штреки і відсіки шахти. До смерті треба було
бути готовим щодня. Під завалами гинуло багато дівчат.
Мертвих закопували без хреста.

Пізніше Ользі вдалося   потрапити на будівництво
аеродрому на Сплавній, за 56 кілометрів від Магадана.  Там
вона познайомилася із Степаном Маєвським, поляком з
Гродно, який був засуджений за 58"ою статтею. Народила
від нього дві дочки — Люду і Тамару. Життя з Степаном не
склалося. Вдруге вийшла заміж за Івана Жимчу. В 1966 році
народила сина Володю. Іван родом з Рівненської області, та"
кож був засуджений за 58"ою статтею за участь у по"
встанському русі. Звільнили Олю разом з Тамарою у 1956
році, а реабілітували 18.03.1992 року.  Всього Оля відсиділа
8 років і 8 місяців. Хотіла їхати до родини в Західний Сибір,
потім передумала, вийшла заміж, та так в Магаданській об"
ласті й залишилась.

Отож, родина мого двоюрідного діда Сергія була пов"
ністю зруйнована, відірвана від рідних місць, позбавлена на"
житого важкою працею майна. За що? За любов до України,
за те, що не пошкодували Андрій і його сестра Марія  свого
молодого життя заради волі і свободи своєї Батьківщини.
Батькам Андрія, його дружині і сестрам довелося пройти
через важкі випробування, та це їх не зламало. Незважаю"
чи на нестерпні умови перебування в таборах, злиденний
харч, вони вижили, створили сім’ї, народили дітей. Коли в
1974 році Тамара приїхала на Волинь провідати рідні місця,
вона жахнулася. Це  був період, коли в колгоспах людей за"
ставляли працювати даремно.  Мабуть, тому сестри не за"
хотіли повертатися на Волинь, та й боялися переслідувань
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КДБ. Досить згадати проблеми з пропискою, труднощі з пра"
цевлаштуванням,  забезпеченням житлом. До таких при"
ходили з  КДБ і казали:  вибирайтеся куди хочете, тут вам
не місце.

Тому й  пустили вони коріння на чужій землі. В нових
умовах, у зовсім іншому житті народилися їх діти і онуки. А
спогади про понівечену молодість вже не здавалися такими
болючими, і те, що з ними трапилося, через призму часу
перестало бути  несправедливим і страшним, як це сталося
в дійсності. Я б хотіла, щоб цю розповідь прочитали їх діти і
онуки, щоб не забували, що вони українці і що мають шану"
вати  мову й самобутню культуру свого народу.

СЕКРЕТ ЩАСТЯ

Розмірковуючи над долею сім’ї Михалевичів, намагаю"
ся уявити їх життя, якби не було приходу радянської вла"
ди і не було війни. Подумки повертаюся у  своє дитинство,
чую дівочий спів за селом, бачу дівчат і хлопців у вишиван"
ках, чую їх жарти і сміх на вечорницях. Бачу, як дівчата ста"
ранно вишивають рушники, прядуть нитки, тчуть рядна. Як
чекають своїх суджених, співають на весіллях, як працю"
ють у полі, як доять корів. Я тільки наїздами в далекому ди"
тинстві була в селі. А чомусь так хочеться відчути романти"
ку тих часів, затримати, не дати пропасти такому пласту
нашої культури і своєрідному побуту. Бо там, де мешкали
мої батьки, було справжнє життя.  Вони жили на землі, були
часткою природи, бачили свій сенс в житті — обробити зем"
лю, посіяти, зібрати. Вони вставали із Сонцем, і з Сонцем
лягали, вони самі були часточкою природи. Вони були щас"
ливі…

 Помиляється той, хто думає, що щастя — жити в зруч"
ностях, дивитися телевізор, їздити на авто. Щастя — коли
ти живеш в гармонії із собою і природою. Історія розрубала
життя моїх родичів навпіл, позбавила їх найголовнішого в
житті — творити разом з природою, працювати на землі.

Повстанський рух 40"их років, активну участь у якому
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брала моя родина, не дав сподіваної волі. Видно, так судило"
ся Україні, щоб той рух був лише предтечею. А ще він був
великим уроком — тоталітарними методами справедливо"
го суспільства не побудуєш. Ніде правди діти: багато в ті
роки пролилося й невинної крові як з одного, так і з іншого
боків. 90"ті роки без жодної краплини крові принесли ба"
жану свободу і незалежність Україні. В цьому велика за"
слуга Народного Руху, який консолідував націю на бороть"
бу за незалежну демократичну Україну демократичними
методами. В цьому русі брала активну участь і я — наща"
док тих, хто боровся, страждав і загинув за Україну. І я
цим пишаюся.

Наш земляк, багатолітній в’язень польських, німець"
ких і радянських концтаборів, викладач в школах УПА, емі"
грант Данило Шумук у своєму романі «За східним обрієм»
зазначає, що ОУН була тоталітарною організацією. Своїми
діями деякі провідники Служби Безпеки ОУН скомпроме"
тували повстанський рух, посіяли в народі страх перед не"
справедливими репресіями. Тому той масовий порив на по"
чатку створення УПА скоро захлинувся, і вже після прихо"
ду радянських військ почався відтік резервів УПА в ряди
Радянської Армії. Степан Бандера сидів у тюрмі, а його по"
мічники часто віддавали безглузді і жорстокі накази, керу"
ючись своїми «гетьманськими» амбіціями. Рядові члени ОУН
часто ставали перед вибором між елементарною гуманні"
стю і наказом зверху. Ще можна зрозуміти ситуацію, коли
наші воювали з поляками — ті були окупантами. Але вою"
вати між собою, як це було у «бандерівців» з «бульбаша"
ми», — це абсурд.

 Коли верхівка ОУН та  УПА на чолі з М.Лебедєм (крім
Шухевича) у жовтні 1944 року емігрувала до Німеччини
через Словаччину і проголосила себе закордонними части"
нами ОУН, то цим фактично зрадила свій народ,  Андрій
Михалевич та його побратими залишилися до кінця воюва"
ти з окупантами — без підтримки, голодні і холодні. Цим вони
свій священний обов’язок перед своїм народом виконали до
кінця — вони не здалися ворогові, вони показали всьому
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світові, яким волелюбним, героїчним і послідовним може
бути наш народ. На власному прикладі  довели, що українці
є нацією, яка постійно бореться за своє визволення і тим за"
слуговує  повагу. Тому й пишу я про них, щоб нашим на"
щадкам було на кого рівнятися.

РОДИНА ЛАВРІНА

Зруйнована була також родина наймолодшого сина
прадіда Йосипа — Лавріна. В той час, коли його батько Йо"
сип і брат Сергій переселилися на хутір Хочево, Лаврін за"
лишився жити в  Замшанах. Це був справедливий, статеч"
ний і поміркований господар. Тому селяни після приходу
німців одноголосно обрали його старостою, хоч він цього й
не хотів. Дружина  Василина народила  п’ятеро синів, та
судилося жити тільки двом.  Старші Степан і Панас загину"
ли в повстанцях, Андрій у шестирічному віці загинув під
машиною, а семирічного Петруся стратили німці разом з
батьками. Живими залишилися Іван, 1935 року народжен"
ня, та Василь,  1939 року народження.

 Василя я знаю з дитинства, він часто до нас заходив.
Батько його любив, бо синів у нього не було, а двоюрідні бра"
ти  майже всі загинули в повстанцях. Про трагічну долю
своїх батьків і братика мені розповів Василь. Василь — при"
ємний, людяний і добрий чоловік. Таким, видно, був і його
батько. Бо німцям не годив, а намагався захищати людей. Та
всім не вгодиш. Хтось доніс німцям, що він нібито має зв’язок
з партизанами (цього не було). Він швидше мав би зв’язок з
повстанцями, адже його рідний племінник Андрій («Кос»)
був провідником ОУН.

 Якось до нього вдерлися партизани, прив’язали йому
до грудей червону стрічку і так водили   по селу, щоб люди
подумали, що він з ними заодно. Це було в 1943 році. Після
цього випадку німці  викликали його в Заболоття нібито в
справах,  і вже звідти він не повернувся. Дружина їздила до
нього кілька разів на побачення. Одного дня приїхав сотник і
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викликав її в Заболоття на допит. Мати Василя, яка в той
час була на 7"му місяці вагітності,  зібрала передачу для чо"
ловіка, взяла з собою малого Петрика. Її просили не брати
дитину, говорили, що  чоловіка вже немає в живих. Однак
вона не повірила. Із Заболоття  не повернулася. Їх всіх стра"
тили німці і закопали в яру у лісі. На тому місці сьогодні
стоїть хрест. Частину кісток перевезли на кладовище.

Вдома залишилося четверо хлопців. Найстарший Сте"
пан пішов до повстанців в ліс. Панас був зв’язковим в УПА.
Малолітні Іван та Василь виховувалися між людьми. Спо"
чатку з ними жила тітка, материна сестра. Все"таки вдома
залишалося ще чимале господарство — дві корови, кінь,
пасіка, нова клуня. Та незабаром там стало небезпечно жити.
Одного дня приїхали німці, оточили хату, хотіли всіх роз"
стріляти. На щастя, діти встигли сховатися у житі. Після
цього випадку всі пішли жити до дядька Сергія на хутір Хо"
чево. Пізніше дядько Кузьма, материн брат, забрав їх на
хутір Наддатинь. Перезимували в дядька, а навесні дядько
посадив всіх на воза і повіз  у Замшани до порожньої хати.
Після того, як в Замшани ввійшли радянські війська, дітьми,
які постраждали від німців, опікувалися військові. В їхній
хаті розмістився штаб, військові годували дітей. Однак не"
забаром сексоти повідомили, що їх старший брат перебу"
ває в УПА, і дітям довелося знову втікати зі своєї хати. Кінець
війни брати добули у хрещеної матері. І тут знову абсурд.
Повстанці (боївка Адама) вбивають їх хрещену матір за зв’я"
зок з партизанами (вона співчувала червоним), хоч Степан
просив їх цього не робити. Та,  видно, слухалися Адама, Сте"
пан же був рядовим.

Ще два роки Іван з Василем живуть у дядькової дочки.
Дядько їм довозив харчі. Коли в 1946 році Василю виповни"
лося 7 років, дядько віддає його в найми за харчі пасти корів.
Два роки був Василь у Маринчуків і два роки у Доськи. Іван
також перебував у наймах в інших людей. У 1945 році за"
арештували старшого брата Панаса, допитували і жорсто"
ко били. Панас не вижив. В 1947 році за розпорядженням
Андрія Козла 11"річного Василя заарештовують і зачиня"
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ють в КПЗ у Старій Вижівці. Звідти він втік, його спіймали і
відправили в  Замшани. Там допитали (що візьмеш з дити"
ни?) і відпустили, наказавши йти до школи. На цей раз Ва"
силь пішов у найми до двоюрідного брата Афонія, сина дядь"
ка Кузьми, який проживав на хуторі Наддатинь. Прожива"
ючи в сім’ї Афонія,  допомагав по господарству і  одночасно
почав відвідувати школу. Так що в перший клас він пішов у
12 років.

У 1952 році хутір Наддатинь було зруйновано, і сім’ю
Афонія переселено до Замшан. В Афонія Василь прожив до
1955 року. Як підріс, почав їздити на сезонні роботи — зби"
рати урожай у Запорізькій області. Всю зароблену пшени"
цю віддавав Афонію, який вважався його опікуном і отри"
мував на хлопця невелику матеріальну допомогу — 12 крб.
та пайок. В дитячий будинок Афоній віддавати його не за"
хотів. Хлопцеві доводилося виконувати багато роботи. Крім
праці в полі,  няньчив  дітей, які народжувалися мало не
щороку. А вночі ще й пас коней. Коли в  1958 році Василя
забрали до армії, Афоній, як годиться, справив йому прово"
ди.

Та в армії Василь служив недовго. Зла доля і тут не по"
шкодувала сироту. Служив в Архангельській області. Під
час розвантаження вагонів з ним трапився нещасний випа"
док — потрапив під вагон. У нього був розтрощений череп.
Місяць пролежав у Сєвєродвінську в госпіталі, а потім його
комісували. Забирав  з госпіталю брат Іван, який на той час
вже демобілізувався з армії.

Повернувся Василь на Волинь. Почалися ходіння по
ковельських медичних установах, доки не дали йому другу
групу інвалідності. Саме в цей період він з’явився в нашій
сім’ї. Каже, що його приймали у нас добре, була і постіль, і
вечеря. Адже вранці  треба було йти на чергову процедуру.
Три роки Василь інтенсивно лікувався. Отримав путівку
через військкомат у санаторій, і тільки після санаторію
відчув себе більш"менш нормально.

 Василь приємний у спілкуванні, в ньому відчуваються
природжена м’якість, щирість та доброта. Тому люди  йшли
назустріч і допомагали. Йому вдалося дістати направлення
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на навчання в школу лісників у Кіровоградську область.
Після закінчення школи  отримав направлення в Літинське
лісництво (с. Грушівка). Спочатку жив на квартирі, а потім
одружився. Його дружина Ніна  довгий час працювала в
торгівлі, грамотна і розумна жінка. Подружжя проживало
в Грушівці.  Доки був живий  мій батько, вони товаришува"
ли і їздили один до одного в гості. Василь з дружиною про"
живали дружно. Хоч Бог і не дав їм дітей, зате вони мали
багато друзів, до них часто приїжджали гості. Дуже гостинні,
я в цьому пересвідчилася, коли в них побувала. В лютому
2008 року Василь помер. На похороні я познайомилася з його
братом Іваном.

Розповідав Василь трохи про свого брата Івана, най"
ближчого свого родича. Іван  працював у наймах в селі Дош"
ному. В школу майже не ходив. Коли вивозили в Сибір його
хазяїв, врятував їхнього сина. Дев’ятилітньому Іванку ха"
зяйка дала 3 крб. і попросила віднести трирічного хлопчика
до своєї матері. І він відніс на руках аж у Велимче трирічну
дитину і передав її бабусі. Хлопчик виріс і згодом відшукав
свого рятівника, щоб  подякувати за підтримку у важкий
час.

Настя розповідає, що Іван так само, як і її брат Гриша,
після армії завербувався на Північ. З його бригадою так само
вчинили — відібрали паспорти, годували баландою. Хотів
втікати, але куди підеш без паспорта? Села тоді були не пас"
портизовані. То й надумав їхати в Херсонську область, у
Каховський район. Тоді багато народу їхало на будівництво
Каховської ГЕС. Влаштувався в колгоспі сторожем. Сподо"
балася йому  дівчина Люба, передова свинарка. Люба жила
тільки з мамою. Пристав Іван до них в прийми.

Степан проживає в Херсонській області, працював в
колгоспі забійником свиней. Одружений, має двох дітей —
сина Юру, 1962 року народження, і дочку Валю, 1965 року
народження. Настя кілька разів гостювала в Івана. Каже,
що то  добра і заможна родина. Один раз Іван з дружиною
приїжджали до Насті.
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ПІСЛЯМОВА

Нашому народу довелося пройти через великі
випробування, однак він витримав. Нас духовно і
матеріально обкрадали, нищили фізично і поширювали міф,
що ми — неповноцінна в багатьох розуміннях нація.

 Від бойових дій поступово перейшли до пасивного
опору, який то спалахував рухом шістдесятників, то мирною
революцією 90"их років, то помаранчевою у 2004 році. Цим
ми довели світові, що маємо шанс стати державою, яка
заслуговує поваги.

  Золоті слова сказала вістова «Тетяна» (спогади"
хроніка 1947/1948 рр. Степана Хріна «Зимою в бункері»,
видавництво «До зброї», 1950 рік):

«Ми обрали собі шлях боротьби, яка творить нову епоху
в нашій історії. Хоча б цей шлях забрав нам довгі, довгі роки,
нам це однаково. Якщо  він забрав би навіть ціле наше життя,
то і на це ми приготовані… Ми мусимо бути революціонерами
і будівничими Української самостійної соборної держави.
Хоч наша юність безсонна, тривожна — зате блискуча,
славна. Хай одне покоління присвятить себе для інших
поколінь. Ми маємо принести майбутнім таку юність, про
яку ми лише можемо мріяти. За своєю молодістю жалкувати
не будемо. В нас чиста совість перед маєстатом України,
перед історією, перед нашими друзями, які впали в цій
боротьбі».

На пропозицію здатися повстанці відповіли ось такими
словами:

«…Українська нація вийшла на широкий шлях походу
за власне, ні від кого незалежне і рівне життя з іншими
народами світу. Ми взяли і твердо тримаємо зброю в руках,
щоб ідею українського народу довести до реальної дійсности.
Ми свідомі важкої боротьби і великих утрат, але ми ніколи
не здамось. Хай ми не черпнемо з келиха солодкої волі
українського народу, але ми віримо, що наше покоління
навічно воздвигне в блакиті Київських гір прапор
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національної волі!..  Ми взяли зброю, щоб власною кров’ю
засвідчити ворогам, що сьогодні нас можуть перемогти
фізично, але ідейно ми житимемо в серцях українського
народу. Наша кров марно не засохне, а буде будити
національну свідомість і живих буде кликати до боротьби
за волю!» («Нотатки повстанця» Степана Федорівського,
видавництво «Прометей», Нью"Йорк, 1962 року).

«На тлі даремних мільйонних втрат українців від
репресій, голодомору, в радянській армії втрати ОУН"УПА
мінімальні, а користі для української нації — великі.
Насамперед, кожен українець і кожна українка, що впали в
бою за самостійну Україну, жили і діяли як повноцінні люди
та як повноцінні українці. Вони мали вищу ідею в житті, вони
не дбали про свої особисті інтереси чи вигоди, але дбали про
загальнонаціональну справу. Як вояки УПА, вони боролися
у справжніх українських збройних формаціях, а не чужих.
Вони полягли зі зброєю в руках, а не як покірні барани. Якби
не було тої боротьби, то ніхто в світі не визнавав би українців
за окрему націю. Українські борці боролися з тиранією і були
прикладом для інших народів в їх боротьбі за національну
незалежність. Вони зламали  найтяжче ярмо у світі — ярмо
постійного страху. Вони показали мільйонам людей, що
навіть у нелюдській системі терору можна зберегти людську
гідність і протиставитися ворогам». (Роман Рахманний,
«Вогні самостійної України»).

Пишучи цю книгу, я намагалася зберегти пам’ять  про
історичні події, активними учасниками яких були мої родичі
в 40"их роках,  а також я і мої однодумці в 90"их роках
минулого століття. Хотілося, щоб енергія  думок, емоцій не
розчинилася десь там, у Космосі, а стала надбанням інших
людей. Це — спроба налагодити розірваний зв’язок
поколінь, перенести в майбутнє досвід, моральні і духовні
цінності наших предків. Застерегти від екстремізму і
помилок.

Так, були і в наших повстанців помилки, проливали
часом й вони невинну кров, та на помилках учаться. Україна
мирним шляхом здобула незалежність та проголосила курс
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на побудову незалежної демократичної держави. А якби не
було цих гірких уроків, чи не почали б ми знову
озброюватися,  стріляти брат у брата, знищувати одне
одного?

 Ми здобули  собі  державу безкровним шляхом — і це
диво! І хоч вона ще  недосконала і корумпована, та це — вже
наші внутрішні проблеми, які з часом самі собою вирішаться.
Гострий розум, працьовитість і наполегливість українця
витіснять всесилля бюрократії.  70 років радянської влади
майже повністю винищили підприємницький дух у нашого
народу. Тому таке важливе виховання висококваліфікованої
генерації молодих українців. Вливаючись у світову
демократичну спільноту, ми приречені жити і діяти за
світовими стандартами. Інтернет, яким все глибше
охоплюється країна, дає можливість виходу на новий рівень
знань і самосвідомості. Молоде покоління — вільне від
радянських пропагандистських стереотипів, від масового
ідеологічного психозу. Воно здатне сприйняти нову шкалу
цінностей.

Сьогоднішня молодь хоче бачити перспективу і прагне
професійного росту. В неї — нові підходи до життя:

Дбати про репутацію, бо вона — одна з важливих
запорук успіху.

Тверезо й критично дивитися на себе, бути
прагматиками.

Раціонально використовувати свій час і своє життя.
Дотримуватися етичних норм.
Економічне мислення. Якщо щось робити — то робити

добре і надійно.
Прикладом нового ставлення до життя,  бізнесу і

благодійності є діяльність Івана Омелянюка, про якого я
розповіла в першій частині  книжки. Людина, яка створила
себе сама. Людина, яка розуміє, що наука, освіта, культура
— передумови поступу вперед. Людина, яка розуміє, що
патріотизм без пожертви — то є порожній звук. Людина,
яка вміє раціонально розподілити свій час і цьому учить
підлеглих. Людина, яка дотримується здорового способу
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життя і раціонального харчування — і в цьому запорука її
професійних успіхів. Людина, яка не розпорошує свій
дорогоцінний час на пустопорожні балачки, а займається
конкретною справою. Людина, яка  бачить мету і досягає її.
Людина, яка дуже багато працює.  Українець, яким можна
пишатися.

На закінчення хочу навести слова бізнесмена, великого
мецената і великого українця Петра Яцика:

 «Західна культура пропагує — роби добро, не чекаючи
на винагороду. Коли один одному допомагають, то обидва
мають користь з того. Ця культура має високу добротворчу
енергію, важливі моральні постулати. Людина може
повністю розкрити свій духовний потенціал тільки за
цілковитої свободи особи, яку забезпечує їй справжня
демократія.

Необхідно частіше заглядати в свою душу, щоб знати
себе, бути чесним із собою. Це — неодмінна умова доброго
психологічного самопочуття: думка про себе, про свої
вчинки не повинна спричиняти нам душевного дискомфорту.
А це й зобов’язує до відповідного стилю життя.

Людина повинна творити саму себе, суспільство ту
роботу довершує».

(Михайло Слабошпицький
«Українець, який відмовився бути бідним»)

Тож щасливої дороги Вам, молоді, наші діти, онуки і
правнуки, яким я присвятила свою працю! Живіть, творіть,
дерзайте, але ніколи не забувайте про тих, хто не шкодував
свого життя заради майбутнього України!
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інформації для книжки:

1. Маминому братові Івану Омелянюку та його
дружині Раї.

2. Сестрі Наталії Кузнецовій (Хотинській).

3. Тітці Олександрі Сахарук (Омелянюк).

4. Тітці Ірині Михалевич (Хотинській).

5. Двоюрідній тітці Анастасії Шевчик
(Хотинській).

6. Двоюрідній тітці Анастасії Пиянзіній
(Михалевич).

7. Двоюрідній тітці Юхимії Буслюк
(Хотинській).
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Хотинська М. Я.
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нарис. — Луцьк:  Надстир’я, 2009.  — 280 с.
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Біографічно
публіцистичний нарис Марії Хотинської «Минуле
стукає у серце» —  спроба автора на прикладі історії боротьби і
поневірянь членів її родини та її особистої участі в демократичних
процесах краю. Автор прагне налагодити розірваний зв’язок поколінь,
перенести в майбутнє  досвід, патріотичні, моральні і духовні
цінності старших поколінь, застерегти від екстремізму і помилок.

У книзі немає надуманих фактів, є лише правда, достовірна і щира,
без будь
яких художніх прикрас і політичної заангажованості та
утопічних постулатів.

В розділі «Польська Голгофа» автор кожним своїм словом, кожним
рядком оповіді намагається заглянути в душу, зрозуміти думки і мрії
безпосередніх учасників національно
визвольної боротьби, тих, хто
мужньо боронив наш рідний край, вмирав за його волю.

Видання багато ілюстроване, розраховане на широкий загал

читачів.
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